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INNGANGUR

Í upphafi þessa rannsóknar lögðum við upp með að rannsaka hvernig áhrif stafrænir miðlar hafa á 
sviðlistirnar og hvernig við segjum sögur. Við spyrjum hvort hið stafræna sé hið nýja lífræna.

Við áttuðum okkur fljótt á því að stöndum mjög nálægt viðfangsefninu. Við sem rannsökum þessar 
spurningar fæddumst inn í ný-stafrænan heim og ölumst upp samhliða internetinu; það tók á sig  
núverandi mynd á meðan rannsakendur lærðu að skynja heiminn. 
Í nálægðinni áttum við okkur á því að fyrir okkur eru stafrænir miðlar lífrænir og sjálfsagðir hlutar 
tilverunnar, samskipta, tjáningar og listsköpunar. 

Til að standa fyrir utan og sjá það í skýru ljós er eins og það þurfi að stökkva í tímavél og fara til 
baka, í tíma áður en nokkuð varð stafrænt - eða í framtíðina þegar heimurinn sem fleygist fram á 
ógnarhraða er komin á allt annan stað. Þá sjáum við orsakasamhengi, upphaf og tengingu. 

Við leggjum engu af síður af stað út í stafrænt úthaf á litum bát og skoðum þessar spurningar. 
Rannsókn þessi er upphaf. Við leggjum út net til að kortleggja sýningar, sem við nefnum stafrænar 
sviðslistir, bæði erlendis og hérlendis sem varpa einhverju ljósi á þróun og stöðu miðilsins í heimi-
num í dag. Á Íslandi eru allar sýningar í atvinnuleikhúsi síðustu 5 ára skoðaðar og flokkaðar eftir 
notkun eða umfjöllun um hið stafræna. 
Rannsóknin leitar þá  út fyrir landsteinanna -  í leit að einhverskonar samhengi - til leikhópa sem 
hafa haft áhrif á íslenskt leikhúslíf; þá ýmist þeirra sem komið hafa fram hér á landi eða verið áberan-
di í umræðunni. Við byrjum á sviðslistahópum sem eru íslensku sviðslistasenunni kunnuglegir. Það 
er þá mikilvægt að taka fram að listi yfir sýningar erlendu hópanna er óralangt frá því að vera tæman-
di, yfirlitið er aðeins upphaf; atlaga að yfirsýn yfir þróun stafrænna miðla í sviðslistum. 

Í þessari rannsókn eru stafrænir miðlar skilgreindir sem efni eða boðleiður sem eru á stafrænu 
formi, þ.e skapaðir og/eða miðlað um tölvur. Stafrænt myndefni, Veraldarvefurinn, samfélagsmiðlar, 
tölvuforrit, CD-ROM, hugbúnaðir, netsíður og mp3 skjöl eru dæmi um stafræna miðla.

Með stafrænum sviðslistum er átt við leiksýningar eða hverskyns performansa þar sem tölvutæknin 
er í aðalhlutverki, ýmist sem miðill verka, í uppbyggingu þeirra eða sem hluti fagurfræðinnar; frekar 
en sem viðbót. Þetta getur verið allt frá vörpun á skjá í leikmynd fyrir framan áhorfendur, að mo-
tion-capture mapping eða stafrænu rými á CD-ROM eða veraldarvefnum sem áhorfendum er veittur 
aðgangur að. 

Stafrænar sviðslistir skiptast gjarnan í tvennt. Annarsvegar má nefna svokallað video-conferencing 
þar sem streymt er á milli staða til áhorfenda eða á milli performera og svo hinsvegar stafrænar 
danssýningar sem notast við motion-capture og gagnvirkt mapping. Þá verður tæknin líkt og dansari 
og á í gagnvirku samspili með performerum. Í þessari rannsókn teljum við einnig með verk sem fjalla 
um hið stafræna, verk sem sviðsetja tækni. Með sviðsettri tækni er t.d. átt við þegar vidjó er gert að 
líta út fyrir að vera gagnvirt þó það sé það ekki í rauninni. Litið er á sviðsetta tækni sem atlögu að 
stafrænni frásögn, miðlun eða fagurfræði og hún því talin með.

Rannsókn okkar er frumrannsókn sem á enn eftir að þróast og breytast. Hún kortleggur stafræna 
strauma í leikhúsi og skoðar hvernig nýjar víddir heimsmyndarinnar; hið stafræna -  hefur áhrif á 
hvernig við miðlum sögum okkar.
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Staðsetjum okkur í tíma 
Atburðir á interneti

Á síðustu árum hefur stafræn tækni tekið miklum framförum. Stafrænn veruleiki, sýndarheimur, samskiptamiðlar, upplýsingaflæði og að vera í sífelldri tengingu einkennir heimsmynd okkar í dag. Við rekjum 
nokkra atburði á internetinu og fæðingarár þeirra forrita sem eru samofin hversdeginum okkar. Fyrsti vísir að internetinu fæðist sem hernaðarbragð í samskiptum í Kalda Stríðinu, það nefnist ARPA. Á næstu 

tuttugu árum þróaðist það í internetið sem við þekkjum í dag - vefurinn sem þræðir saman ólíka heima og geima.

Til að skoða hvar við erum  í dag - skoðum við hvaðan við komum.
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Kortlagning ERLENDIS
Kortlagning á erlendum hópum sem nota stafræna miðla í sviðslist 

sinni. 

Hér rýnum við í sýningar erlendra leikhópa sem hafa verið áberandi í um-
ræðunni í íslensku leiklistarlífi síðustu ár. Að svo stöddu takmarkast úttektin 

við evrópskra hópa, og þá frekar við markverða grasrótarhópa fremur en 
atvinnuleikhús. Danssýningar fá ekki heldur rými í úttektinni að sinni en vert 

væri að skoða þróun stafrænna miðla í dansheiminum, sérstaklega notkun 
motion-capture mapping sem átti upphaf sitt þar. 

Hér eru skoðaðar fyrstu sýningar nokkura leikhópa þar sem notast er við sta-
fræna miðla og archive hópanna þrædd í leit að notkun og beitingu stafrænna 
miðla. Auk þess er litið til notkunar á sviðsettri tækni. Með sviðsettri tækni er 

átt við þegar t.d video er gert að líta út fyrir að vera gagnvirkt þó það sé það 
ekki í rauninni, eða myndefni sem látið er líta út fyrir að vera í streymt live i 

annarsstaðar frá þó það sé það ekki í raun. Litið er á slíka sviðsetta tækni sem 
atlögu að stafrænni frásögn og fagurfræði og hún því talin með. 

Rétt er að taka aftur fram að eftirfarandi úttekt er órafjarri því að vera tæman-
di. Á síðustu 15 árum hafa hundruðir leik,- og danshópa notast markvisst við 

stafræna miðla og tækni. Hér er aðeins gerð atlaga að samhengi.

Hóparnir sem við tökum fyrir eru: Forced Entertainment (UK), Gob Squad 
(UK & GE), Hotel Proforma (DK), La Fura dels Baus (SPA),  Rimini Protokoll 

(GE), Station House Opera (UK), Verk Produksjoner (NO)

Forced Entertainment 

Stofnað 1984
Teymi: 

Tim Etchells, Robin Arthur, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden, Terry 
O’Connor. 

Miðlar / stafræn tækni:
→ CD-ROM gallerí 
→ Gagnvirk netleikhús
→ Live audio editing
→ Video vörpun 

Um Forced Entertainmet: 

„The work we make tries to explore what theatre and performance can mean in contemporary 
life and is always a kind of conversation or negotiation, something that needs to be live. We’re 
interested in making performances that excite, challenge, question and entertain other peo-
ple. We’re interested in confusion as well as laughter.
We started working together in 1984; in the many projects we’ve created since then we’ve 
made lists, played games, spoken gibberish, stayed silent, made a mess, dressed up, stripped 
down, confessed to it all, performed magic tricks, told jokes, clowned around, played dead, 
got drunk, told stories and performed for six, twelve and even 24 hours at a stretch. We’ve 
worked on texts, we’ve danced and moved, we’ve fixed things meticulously, we’ve improvised. 
We’ve made serious work that turned out to be comical, and comical work that turned out 
to be deadly serious, digging deep into theatre and performance, thinking about what those 
things might be for us and what kinds of dialogue they can open with contemporary audienc-
es.
As well as performance works, we’ve made gallery installations, site-specific pieces, books, 
photographic collaborations, videos and even a mischievous guided bus tour. In many ways 
the company itself – a unique 30 year collaboration – is the bedrock of everything we do, a 
rare example of people building, maintaining and continuing to develop a vocabulary, way of 
working and innovating together over a long period of time.” 

http://www.forcedentertainment.com
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Frozen Palaces 
(1997)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Stafrænn performans 
→ Sýning á vef; gallerí sem áhorfendur skoða

„Frozen Palaces creates an uncanny experience in which time itself appears to have stopped. The 
project comprises collections of scenes photographed and rendered as navigable panoramas using 
Apple’s QuickTime VR. In this landscape of interlocking dreams, people themselves have the status 
of objects — strange clues to be found and connected in the otherwise deserted rooms, corridors 
and streets.
The project links a series of disconnected scenes all staged in a large deserted house. In each of the 
rooms, a series of events — love affairs, murders, ghostly levitations, parties — is halted at some ba-
nal or significant moment, while the viewer alone is free to move, explore and investigate. In place 
of a rigidly defined game or a single narrative to be discovered, Frozen Palaces invites the user into 
an experience more akin to that of wandering, of trying out versions of the truth and of making 
playful connections.” 

Paradise 
(1998)

Miðlar / stafræn tækni:
→ stafrænn  performans 
→ gagnvirkt vef-verk; hybrid novel sem áhorfendur skapa
→ Áhorfendur / þátttakendur skrifa sögur við borgir í cyberspace

„Paradise was an interactive web project developed from Forced Entertainment’s mixed-media 
gallery installation, Ground Plans for Paradise (1994).
The Internet project Paradise created a version of an imaginary city containing 1,000 named 
buildings accessible via a system of maps and street indexes. Into these locations — which ranged 
from The Blood Club to The New Delhi Hilton — members of the public could write their char-
acters and stories.
By responding to the names of the buildings and to the texts entered by other visitors, Paradise 
participants took part in the evolution of a textual work in database form, creating a hybrid novel 
with 1,000 chapters or a poem with 1,000 verses.”
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Emanuelle Enchanted
(1992)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live feed video

„On a crude wooden stage, a group of five performers use a semi-translucent curtain, whisked 
backwards and forwards to reveal the fragmentary traces of a single apocalyptic night. Read nar-
ratively, the piece shows a night of crisis which is perhaps both personal and global. The invoked 
‘scenes’ include a chaotic, almost nonsensical TV newsroom, a domestic space in which the walls 
themselves are always in motion, and a panoramic glimpse of many characters presented via card-
board signs that bear names, such as THE HYPNOTISED GIRL or ELVIS PRESLEY.”

Void Story 
(2009)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live audio editing / Pholy 
→ Vörpun

„Forced Entertainment perform the bleak and comical contemporary fable of 
Void Story as if it were a radio play, sitting at tables, turning the pages of the 
script, ‘doing’ the requisite voices and adding in sound effects for gunshots, rain 
and bad phone-lines.
Simultaneously the otherwise empty stage is dominated by a series of projected 
images, a storyboard for an impossible movie-version of Tim Etchells’ uniquely 
unsettling text. Somewhere between the live dialogue, the recorded sound ef-
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The Possible Impossible House 
(2014)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live audio editing
→ Sviðsett tækni: Vörpun sem virkar gangvirk

„Combining homemade visual magic and live sound effects, The Possible Impossible House is 
the first work by Forced Entertainment created for young people. For this project, they collab-
orate with acclaimed visual artist Vlatka Horvat whose hand made collages help summon the 
house and the figures waiting inside.”

Gob Squad

Stofnað 1994 
Teymi:  

Eva Hartmann, Johanne Freiburg, Sean Pattern, Sharon Smith, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bas-
tian Trost, og Simon Will. 

Miðlar / stafræn tækni:
→ Samruni áhorfendaþátttöku,- og eða gagnvirkni við Live video editing. 

Um Gob Squad: 

„We are Gob Squad, a group of UK and German artists. We make performances and videos 
which search for beauty in the everyday, and look for words of wisdom from a passing stranger. 
We are an artists collective, the 7 core members working collaboratively on the concept, di-
rection and performance of our work. Other artists, performers and technicians are invited to 
collaborate on particular projects. 
We try and explore the point where theatre meets art, media and real life. As well as theatres 
and galleries, we place our work at the heart of urban life – in houses, shops, underground 
stations, car parks, hotels or directly on the street. Everyday life and magic, banality and utopia, 
reality and entertainment are all set on a collision course and the audience are often asked to 
step beyond their traditional role as passive spectators and bear witness to the results.” 

www.gobsquad.com 
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Room Service [help me make it 
through the night] 
(2003)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live Streaming

„Room Service is a live interactive film. In the conference room of the hotel the audience watch 
four performers on a four huge TV monitors set side by side. Each performer is in a seperate 
hotel room unable to see and hear the audience or each other. Its late at night, and none of them 
are sleeping, instead they kill time, sharing moments of hope, fear and boredom.  Their only 
contact to the outside world is a phone line that puts them directly in contact with the audience.  
As the night progresses they call their voyeurs with increasingly absurd and desperate demands, 
in a plea to remain with them and help them make it through the night.” 

Are You With Us?
(2010)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live Streaming
→ Vörpun

4 klst, 1 sófi, 15 búningaskipti, 259 spurningar.  MC spyr persónulegra 
spurninga - “benda á þann. . .“ 

„ARE YOU WITH US? is the question underpinning the whole evening. Itʼs 
the question the performers ask each other reassuringly or provocatively: Do 
we still agree? Are you one of us? Are we on the same side? Can we count on 
you? Give me three reasons why you are one of us…” 
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Revolution Now! 
(2010)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Video og live-feed

„For the first time in their 17 year history, Gob Squad do not appear onstage them-
selves, instead directing a group of 8-14 year olds. As the audience observe them in 
a “safe-room” made of one-way mirrors like insects in a jam jar, the children onstage 
peer into the future at themselves as adults, and nostalgically back at their recent past. 
And as we try to stop the process of ageing and preserve youth as long as we can, they 
prepare to leave childhood behind forever.” 

Before Your Very Eyes 
(2011)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live feed video
→ Efniviður unnin úr internetmenningu / raunveruleikasjónvarpi

„Western Society is a portrait of civilisation in the 21st century, like a frame through 
which we can peep into the living room of an unknown family, and recognize our-
selves.  Returning to our fascination with technology, this time Gob Squad zoom 
our camera directly into the centre of the western home. By exploring the internet’s 
remote darkness, Gob Squad have brought back a tiny satellite, a fairly unspectacular 
unwatched video of an anonymous living room, of a family gathering somewhere at 
the edge of the western world. There’s a party going on. A room full of people. Family, 
friends and strangers are all being held together by a karaoke machine: alone together 
and together alone.  Gob Squad, dripping in bling, want to bring this little moment of 
lived reality back to life and they want to get the image just right. 
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→ Live feed video
→ Efniviður unnin úr internetmenningu / raunveruleikasjónvarpi

„Western Society is a portrait of civilisation in the 21st century, like a frame through 
which we can peep into the living room of an unknown family, and recognize our-
selves.  Returning to our fascination with technology, this time Gob Squad zoom 
our camera directly into the centre of the western home. By exploring the internet’s 
remote darkness, Gob Squad have brought back a tiny satellite, a fairly unspectacular 
unwatched video of an anonymous living room, of a family gathering somewhere at 
the edge of the western world. There’s a party going on. A room full of people. Family, 
friends and strangers are all being held together by a karaoke machine: alone together 
and together alone.  Gob Squad, dripping in bling, want to bring this little moment of 
lived reality back to life and they want to get the image just right. 

What are we doing here? What is this? Is this happiness? The performers keep asking 
themselves the same questions, wondering how the hell they got where they are today.” 

Western Society 
(2013)

Be Part of Something 
Bigger 
(2014) 

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Video innsetningar
→ Live feed viðtöl

„ 2014 was our twentieth anniversary year. 20 years of making, discussing, planning, agree-
ing, disagreeing, touring and performing have passed since House our first professional 
piece of work. During that time our private and professional lives have become inseparable 
and we’ve shared highs and lows, fame and failures, children, homes and an office. Back in 
1994, visitors to House became part of the unfolding action – and giving the audience a 
chance to be part of something bigger than themselves is still what motivates us to make art 
and performance.
To mark two decades of working collectively, we turned HAU Hebbel am Ufer, Berlin, into 
an open house for a long weekend of art, performance, music, dancing, theory, practice, 
films, discussion, magic and hot soup.
We showed three of our own productions, but the focus was on bringing a range of practic-
ing artists and experts from theoretical backgrounds together to reflect on the collective as 
a concept and working method.  In these fragmentary and insecure times, we asked wheth-
er working within the noisy, fluid, chaotic construct of a collective can be an act of libera-
tion, turning the tables on conventional wisdom by setting the group above the individual 
and the social above the economic. 
Once the time for talk was over, and visitors had watched, danced and debated all they 
could, they could rest their weary heada in the impromptu dormitory in the theatre foyer 
and join the collective sleepover…” 
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My Square Lady 
(2015)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Vélmenni 
→ „Gervigreind” 

„Gob Squad have dreamed up My Square Lady. There is no Eliza, but a robot called Myon 
(from the Neurorobotics Research Laboratory at Beuth University of Applied Sciences 
Berlin) which together with the staff and singers of Komische Oper Berlin, Gob Squad will 
try to pass off as a human, using all the means of the world of opera to teach it about the 
most human of qualities - emotions.   We are quite excited by the idea, because in the pro-
cess of training Myon we feel certain that all kinds of mind-bending questions concerning 
the nature of humanity might emerge: what does it actually mean to be human? What are 
emotions and why do we need them? Does a robot need them, too? Why do we want to 
have artificial intelligence  Why do we want to have opera? Does Myon need a costume? 
Holding the hands of Gob Squad, Myon will pass through each department of the Ko-
mische Oper Berlin trying to understand and master the skills of musical craft and the 
art of emotion.  The road will be long and perilous, there will be successes and failures, 
joy and tears (but they are unlikely to be Myon’s), and only in the summer of 2015 will we 
know if the experiment has come to anything when Myon will star in My Square Lady, the 
world’s first Reality Robot Opera.
The project will see an unlikely pairing between Gob Squad and one of Germany’s leading 
Opera Houses.  Both partners have radically different working and production methods 
and are structured in completely different ways. The partners will use the encounter as an 
opportunity to turn “inside out” their usual means of production and investigate each oth-
er’s different working methods.  Throw into the mix the Neurorobotics Research Labora-
tory at Beuth University of Applied Sciences Berlin and their research with modular robot 
Myon and the project is set to begin.” 

Hotel Pro Forma

Stofnað 1985
Listrænn stjórnandi: Kirsten Dehlholm 

Um Hotel Pro Forma: 

„Hotel Pro Forma er et internationalt laboratorium for performance og installation. 
Perception, perspektiv og universelle temaer sættes ind i en konceptuel, visuel og mu-
sisk kunstform. 
Hvert værk skabes på baggrund af en næsten naturvidenskabelig tilgang i form af stud-
ier og research, og forestillingernes temaer er ofte valgt på baggrund af dette. 
Den kunstneriske proces er undersøgende og tværgående. Forestillingernes struktur er 
forankret i musik, billedkunst og arkitektur og følger ikke den traditionelle teatertra-
dition. I stedet præsenterer værket visuelle og musikalske verdener hvori universelle 
emner såsom evolution, verdenskulturer, perspektiv og tyngdekraft undersøges. Publi-
kum oplever temaer og emner på en ny måde. 
Ofte er eksperimenterende teknologi indenfor AV, lys og lyd udviklet til brug for den 
enkelte forestilling for at skærpe sanserne til at opleve verden med nye øjne og ører.” 

http://www.hotelproforma.dk 

Verk Hotel Pro Forma eru stórbrotin sjónarspil þar sem mörk myndlistar og leiklis-
tar eru gjarnan óljós þó hið myndræna og hið performatíva sé háð hvort öðru í virku 
samtali: Stór leiksvið, risavaxnar leikmyndir, margbrotin ljósahönnun, laser teikningar, 
mapping á marglaga fleti, 3D vörpun. 
Nýting beinna stafrænna miðla er þó ekki mikil. Stundum er erfitt að greina hvort t.d 
lýsing og video í sýningum HPF séu gagnvirk eða hluti af æfðri kóríógrafíu.
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Relief - A motion picture performance 
(2008)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ 3D sound-scape
→ Live stream / Vörpun

„In this motion-picture performance that takes place on a two-dimensional screen, the 
audience is given headphones and taken on a journey to the Ukrainian harbour city of 
Odessa.
A young man, perhaps Vladimir Nabokov, perhaps our guide, is passing through. He is 
seen in real-time on the street outside the venue, on screen and, very briefly, on stage. He 
observes, laughs and longs for his muse Tamara. 
Real-life stories based on interviews with the people of Odessa are intertwined with the 
writings of Nabokov to create a new self-understanding. 
Through the 3D sound-scape heard only through the headphones, the audience’s percep-
tion of 2 and 3D are challenged. Perception and reality are set in relief.” 

Kosmos+ 
(2014)

Miðlar / stafræn tækni:
→ 3D vörpun 

„Magnificent images fill the stage. Projections of immediate beauty and violent force are accom-
panied by rhythmic electro-music. Original music is created for the performance by two young 
composers, who are on stage with their laptops.
 Music and images, drawings and narratives show the fantastic history of the universe, where every-
thing is interconnected.” 

The Apartment 
(2015) 

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live streaming 
→ Live video editing 

A combination of live performance and video projection, which investigates how other people in-
fluence our identity and the understanding of ourselves as individuals.
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La Fura dels Baus

Stofnað 1979
Teymi: 

Nöfnum meðlima hópsins haldið leyndum

Um La Fura dels Baus: 

„La Fura dels Baus is eccentricity, innovation, adaptation, rhythm, evolution and 
transgression. Such characteristic and unique essence led the company to pioneer 
the reconceptualization of two of the most significant aspects of the dramatic art: 
the theatrical space and the public. Thus, respectively, they redefined the space by 
moving it to non-conventional ones – and changed the public role from passive 
to active, which meant a breaking of the “fourth wall”. And it is that there is no 
creation without risk – a compiled premise from the beginning, since their first 
street shows, where the authentic essence of La Fura was born.” 

La Fura dels Baus sees the internet as the best way of reaching even the farthest 

La Navaja en el Ojo 
(2001)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Vörpun - Interaction: Video & Audience

„La navaja en el ojo was a large-scale reading of the seven deadly sins using as a stage Va-
lencia’s Ciudad de las Artes y las Ciencias, created by Santiago Calatrava. Seven different 
moments, each one corresponding to a sin, were formulated based on large projections, 
moveable scenic elements and a large number of actors.
Although, as would be expected in a performance of such large dimensions, the visual and 
the spectacular took priority over other considerations, La navaja en el ojo presents some 
elements that distance it from a conventional large-scale performance. La Fura sought 
interaction with the audience, more than 30,000 people, through the use in real time of 
the text messages that the spectators wanted to incorporate into the show. This interaction, 
without any filters, was contrasted with the images the public saw: a pre-recorded video 
that showed a “reality” supposedly capable of provoking in the viewers some of the sins 
recreated within the show.
La navaja en el ojo was very technically sophisticated. Added to the demands of a perfor-
mance of these dimensions and the demands of the management of the audience’s messag-
es was a complex software, created by Jim Greer and Zachary Simpson, which allowed for 
real time interaction between the actors and the projections.” 
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Metamorfosis 
(2005)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live stream
→ Vörpun

„The dramatic codes of La Fura dels Baus and Javier Daulte dovetail in a staging that high-
lights the synthesis between the actors’ work and a physical and audiovisual recreation of the 
closed world of Gregor Samsa.” 

RES 
(2009)

Miðlar / stafræn tækni:
→ Live feed video

„The show is divided into four parts: anticipation, surprise, embarrassment and reac-
tion. The script of the show varies according to each function reació of the few people 
who can attend the theater. A camera records and amplifies a screen for all reactions 
and projected on the wall of the stage background.”

Rimini Protokoll

Stofnað 2000
Teymi: 

Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel 

Um Rimini Protokoll: 

„Helgard Haug, Stefan Kaegi, and Daniel Wetzel have been working as a team 
since 2000. They work in the area of theater, a team of author-directors. Their 
work in the realm of theater, sound and radio plays, film, installation emerge in 
constellations of two or three and solo as well. Since 2002, all their works have 
been written collectively under the label Rimini Protokoll. At the focus of their 
work is the continuous development of the tools of the theater to allow for un-
usual perspectives on our reality.”
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Deutschland 2 
(2002)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live Streaming 

„Deutscher Bundestag: 669 members of parliament make speeches and take part in 
debates as they represent the country and the people who voted for them. But what 
happens if for a change the voters represent their politicians? In May 2002 Rimini 
Protokoll for one day invert the system of political representation, and invite over 
200 citizens of Bonn to copy the session taking place in the Bundestag in Berlin, with 
each participant taking the role of one delegate. The speeches of the “protagonists” 
are transmitted live from Berlin, prompted through earphones, and simultaneous-
ly translated by citizens of Bonn - including the heckling, voting, and applause. In 
“Deutschland 2”, however, the translation consists in an exchange not of language 
but from one body to another.”

Call Cutta 
(2005) 

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Símaleikhús 
→ Live Streaming

„Who are you when the phone rings? Does 
intimicy start when service ends?  Imagine 
going for a walk with somebody who is not 
there! VA 60-minutes Mobile Phone Theatre 
by Haug/Kaegi/Wetzel” 

Mnemopark 
(2005) 

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live Feed video
→ Green screen

„The world of Mnemopark is based upon an 
actual railway model – 1:87. By means of mini-
cameras Mnemopark advances into a model of 
the alps like Tarkowskijs Stalker into the zones 
of a mysterious land. The play is a film that is 
shot by four passioned 80-year-old bricoleurs 
before the eyes of the audience: a documenta-
ry science-fiction on agriculture. A landscape 
simulation becomes film set. Meadows, forests, 
and barns are really faked up, though that only 
leads to a higher degree of their fictive reality.”
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Breaking News 
(2007)

Miðlar / stafrænir miðlar: 
→ Live TV broadcast

„A daily news show with 9 protagonists, 
who re-present the evening news as messen-
gers from their own respective cultural and 
linguistic areas on stage and let it take effect 
there.
The fairly small, shabby box of tricks in 
which the theatregoers gather is acting 
today as a pinhole camera: focusing on the 
constantly fevered displays of the many, be-
wildering news spectacles, in which images 
are interpreted as the present and the pres-
ent is interpreted as a series of images.”

Black Tie 
(2008)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Interactive video

„The only thing she got from the adop-
tion agency about the time before the first 
document is the mythical information “You 
were found in a box in South Korea in 1977, 
wrapped in newspaper”. For “Black Tie”, 
Miriam Yung Min Stein spits into a tube 
from the company 23andMe, takes a swab 
with a “genome collector” from the com-
pany DeCODEme, and waits for the two 
market leaders to partially sequence her 
genome.”

Best Before 
(2010)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Interactive video

„Best Before pulls the multi-player 
video game out of the virtual realm 
and rewires it for an intimate theatre 
setting. With a gaming controller in 
hand, each of the 200 audience mem-
bers begin as an anonymous avatar 
– so called actor – interacting with a 
panel of on-stage experts.” 

50 Kilometers Of Files 
(2011)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Radio play - GPS - App fyrir síma

„Rimini Protokoll haul the Stasi files out of the archives 
and into the city’s present: About a hundred people in 
Berlin’s Mitte district are surveyed and for the mi-
crophone recollect or reconstruct observations of the 
sites where the misdeeds were perpetrated. A strange 
picture-puzzle is created for the users, who have the 
everyday life familiar to us now in view and original 
recordings from that time in their ears.”
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Remote X 
(2013)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Real-life tölvuleikur

„Hordes of people who have never met in the real world swarm out on virtual treasure 
hunts when playing online games. In “Remote X” we’re a horde of people wearing radio 
headphones, swarming out into the real city.
A synthetic voice in our headphones (of the kind familiar from GPS navigators or air-
port announcements) directs the movements of our swarm. Binaural recordings and film 
scores turn the cityscape into a personal film; artificial intelligence explores unknown ter-
ritories, mustering human activity from a remote perspective. And yet the voice sounds 
ever more human to us as we progress, while in the eyes of passers-by our remotely con-
trolled horde starts to look like a kind of alien entity.
How are joint decisions made? Are we all hearing the same words? As 50 individuals 
observe each other the swarm breaks down into ever-smaller units, before re-forming as 
a collective in which decisions are ultimately taken individually. Might this be the begin-
ning of a movement?”

Situation Rooms 
(2014)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Multiplayer video 
→ Interactive 

„‘Situation Rooms’ gathers together from various continents 20 people whose biographies 
have been shaped by weapons in a film set that recreates the globalised world of pistols and 
rocket-propelled grenades, of assault rifles and drones, of rulers and refugees, becoming a 
parcours of unexpected neighbourhoods and intersections.
With the personal narratives of the ‘inhabitants’, the images start to move and the audience 
follows the individual trails of the cameras they have been given. They start to inhabit the 
building, while following what they see and hear on their equipment. The audience does not 
sit opposite the piece to watch and judge it from the outside; instead, the spectators ensnare 
themselves in a network of incidents, slipping into the perspectives of the protagonists, whose 
traces are followed by other spectators.” 
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Home Visit Europe 
(2015)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Interactive // Game 

„You can host Home Visit Europe in your own home 
or be a guest in a stranger’s private apartment. Each 
performance takes place in different homes and so 
the performance will travel through hundreds of 
apartments throughout Europe, building a network 
that rather than growing from a centre, stretches 
from front door to front door across a continent.
Voting results and group pictures from all of the 
home visits will be anonymously collected at www.
homevisiteurope.org. The results can them be com-
pared online as part of an ever growing European 
archive.”

Station House Opera

Stofnað 1980
Listrænn stjórnandi:  Julian Maynard Smith

Um Station House Opera: 

„With past projects ranging from spectacular site-specific works created with 10,000 concrete 
blocks, to simultaneous performances across continents using live internet streaming.  Station 
House Opera is an internationally renowned performance company with a unique physical 
and visual style. Founded in 1980 it has produced over 30 productions of widely varying scale 
and focus, but all rooted in an interest to make work that brings together theatre and the 
visual arts in a single unified vision. The company has created projects in a variety of locations 
all over the world, from New York’s Brooklyn Bridge Anchorage to Dresden’s historic Frauen-
kirche and Salisbury Cathedral, and has toured the world, from Azerbaijan to Kosovo, China 
to Brazil.” 

www.stationhouseopera.com 

Árið 1998 byrjaði Station House Opera að nota video sem einhverskonar virtual veruleika í 
verkum sínum; til hliðsetningar, speglunar, framandgervingar á lifandi performansi. 
Þrátt fyrir að videounum hafi ekki verið streymt beint í upphafi þá er greinilegur stafrænn 
effekt sem notkun þeirra hefur, leikinn stafrænn effekt; lífrænn hluti uppbyggingar og fram-
setningar. 
Station House Opera ávarpar stafrænan, sýndar /  hliðarveruleika okkar tíma, blandar honum 
saman við raunveruleikann og máir mörkin þar á milli. 

Næstu ár á eftir notaðist hópurinn við sömu tækni í fleiri sýningum og síðar, með auknum 
tækniframförum, hóf Station House Opera að notast beinlínis við starfræna miðla; þá aðallega 
lifandi streymi, í verkum sínum
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Snakes and Ladders 
(1998)

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Video sem var sviðsett gagnvirkt

„A specially commissioned performance which took place on and around The Fire Station 
to celebrate Acme Studio’s 25th Anniversary and the redevelopment of the building into 
work/live studios. Snakes and Ladders traced the external signs of an invisible dialogue 
between mind and matter. On the terraces and balconies of The Fire Station, six performers 
were accompanied by their virtual/video doubles, which did as they did and mimicked their 
every action. Soon differences occurred and the doppelgangers began to separate from their 
fleshy counterparts - they were able to transport themselves from one part of the building to 
another and even to walk unsupported out into open space, immune from physical danger. 
Obliged to follow their ghosts, the performers were pushed into increasingly precarious 
scenarios and situations where vertigo, gravity and accident posed a constant threat. Grad-
ually the building was populated by cloned images and relationships between the two sides 
became comically confused as the actual mixed with the virtual.” 

Mare’s Nest 
(2001) 

Miðlar / stafræn tækni: 
→ Video sem var sviðsett gagnvirkt

„Four people and their life size video doubles inhabit a real and 
imaginary, half-physical and half-virtual space, often occupy-
ing both at once. Mare’s Nest was a performance about double, 
triple and quadruple lives interacting in the complex, augmented 
space where architecture and video meet.”
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How To Behave 
(2003)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live feed 

„Audiences were led around the newly built Hampstead Theatre via an audio tour, before 
emerging from the scene dock to be confronted by a giant mirror on the stage. From the audi-
torium, a live video projection is seen on the reverse of the mirror that covers exactly the view 
that the mirror obscures: people may pass back and forth behind the screen and change from 
tangible to virtual without a disruption. Into this live illusion is cut recorded video – of imagi-
nary events behind the screen, or views of action in the backstage theatre spaces that the audi-
ence has just walked through, and so mixing the stage present with a choreographed past.”

Live From Paradise 
(2004-5)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live streaming 

„Live from Paradise was organised in four different phases; in Summer 2005 the project took 
place for the second time in three UK cities. In each of the three locations the audiences see 
the live performance along with video streamed from the other two locations, projected on 
two screens placed side by side.”

The Other is You 
(2006)
Miðlar / stafræn tækni:
→ Live Streaming

„A basement in Brighton, a school in Groningen, and a gallery in Berlin merge to become a 
fourth imaginary space. The Other is You was performed at the same moment across Europe, 
projected live from each city onto three screens above the actors.
The Other Is You, performed by a truly European company, told a story which was both univer-
sal and true to its own locality. What does it mean to be European? Are we strangers or are we 
family?”

Play On Earth 
(2006)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live streaming 

Dusk in Singapore, teatime in Britain, breakfast in Brazil. Nine people from three continents in 
one single production. A quayside building in NewcastleGateshead, a skyscraper in São Paulo 
and a theatre in Singapore merge to become a fourth imaginary space. Three audiences, one in 
each city, experience the performance simultaneously.
The transcontinental premiere of Play On Earth opened across the globe in June 2006, showing 
concurrently across three continents and time zones.
Projected simultaneously from three corners of the world, a narrative unfolds, immediate, un-
predictable and alive. A Brazilian couple are eating breakfast, but the woman is more interested 
in the man sleeping in Singapore; and why is the Englishwoman watching so closely? When he 
leaves his flat, she follows him through the streets of NewcastleGateshead to his rendezvous in 
São Paulo. The revelation of their relationships is played out across the globe - by performers in 
three continents together telling a story which is both universal and true to its own locality, its 
own culture and concerns



44 45

Stafræ
nar sviðslistr

What’s Wrong With The World 
(2008)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live streaming 

„Performed in real time across two continents. Combining live performance in 
Soho’s theatre bar and a theatre in Rio de Janeiro, Brazil, with real time video links 
from both locations, What’s Wrong with the World? used the distance between the 
two cities to create a third, surprisingly intimate location.
Created, rehearsed and performed via live video link, What’s Wrong with the 
World?combined two cities and two stories to form a single vibrating narrative of 
distance, delay, loss and discovery characterised by Station House Opera’s distinc-
tive physical and visual style.”

Dissolved
(2014)
Miðlar / stafræn tækni: 
→ Live streaming
→ Live video editing

 „Visually arresting and psychologically absorbing, Dissolved allows performers 
and audiences in different parts of the world to merge and occupy each other, in 
a doubled space that is half there, half not there. Using video streaming in a way 
far removed from Skype calls and video conferencing, the space created is com-
plex, ambiguous and beguiling. A door opens wide in one space as it slams shut in 
another. A wall both exists and doesn’t, putting up an invisible barrier. People and 
objects find they are both one thing and another, sometimes dissolving together to 
make a third, in a meditation on the instability of culture and identity.” 
The piece connected two venues, Beaconsfield in London and the Sophiensaele in 
Berlin, in a collaboration between Station House Opera and Berlin-based artists 
Florian Feigl and Christopher Hewitt.”
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Anarchy Dance Theatre (Hong Kong) 

Seventh Sense (2011) 
→ Interactive 
→ Video mapping

Second Body (2014) 
→ Interactive
→ Video mapping 

HKU Map Lab  (Utrecht, Hollandi) 
http://maplab.hku.nl

Catharnage (2013) 
→ Interactive rými
→ Video mapping 

Per Aspera Productions (Berlin) 
http://www.bram.org/onLove/

Skype duet (2011) 
→ Live streaming

Samantekt

Í þessari úttekt gefur að líta aðeins brotabrot af stafrænum sviðslistum úti í hinum stóra 
heimi. Í stað þess að rannsaka hlutfall hópa sem notast stafræna miðla leituðumst við við að 
safna saman þeim hópum sem eru hvað mest áberandi í leiklistarflóru Evrópu og sýna fram 
á hvernig hið stafræna er þeim innblástur jafnt sem efniviður og leið til miðlunnar. Þannig 
viljum við opna gáttir, sýna fram á möguleika; kanna hvernig hið stafræna birtist í verkum 
og vinnu leiðandi sviðslistafólks okkar tíma. 
Verkin sem við skoðuðum eiga það flest sameiginlegt að leita fanga í tækniþróun samtímans, 
aukin hraða skilaboða, nánd og fjarlægð sem samskiptamiðlar og tækni skapa; gjarnt er að 
verkin ávarpi hvernig þróunin hefur áhrif á tengsl, sambönd og samskipti fólks úti í raunver-
uleikanum, sem og samband áhorfanda og performers. 
Það er von rannsakenda að þetta upphaf að yfirliti veiti einhverja yfirsýn og leiði forvitna 
lesendur áfram í leitinni. Skoða mætti þá hópa eins og The Gertrude Stein Repertory The-
atre, Kuntswerk Blend, Troika Ranch, The Chameleon Group svo einhverjir séu nefndir. Auk 
þess mætti stafrænni byltingu í dansheiminum mun betri skil.
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Útþensla leikhússins

Allt í einu verður til ný vídd innan ramma leikhússins þar sem opnað 
er á annan raunveruleika. Nýr leikari birtist á sviði, opnar gáttir 
inn í heim sem streymt er samstundis eða samskipti sem krefjast 
öðruvísi núveru. 

Við skoðum útþenslu leikhússins og hlutverk áhorfandans í samtali við 
sviðlistirnar. Elena Pérez er rannsakandi þess efnis og birti grein í 
Nordic Theatre Studies - Volume 26:2. Hún skrifar greinina 
„The Expansions of Theatrical Space and the Role of the Spectator. “
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Kortlagning ÍSLAND

Kortlagning íslenskum hópum sem nota stafræna miðla í sviðslist sinni. 

Hér rýnum við í sviðslistir á Íslandi síðustu 5 ár. Við greinum notkun og birtingarmynd stafrænna miðla í sýningum. Við spjöllum við leikhúsfólk um væntingar og ótta 
gagnvart breyttu landslagi og skoðum tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar.
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Landslagsbreytingar

Hugleiðingar...

Umrót á landslagi heimsmyndar.

Stafrænar byltingar.

Hvernig hafa landslagsbreytingar heimsins 
áhrif á leikhús miðillinn?

Áhrif á það hvernig við segjum sögur?

Hvernig útvíkkun á rými í gegnum stafræna 
miðla hefur áhrif á áhorfandann.

Hvernig rými sviðsins breytast um leið og þú 
opnar það.

Um leið og þú opnar rýmið opnast sagan. 

Sagan opnast og getur orðið hættuleg.

Prívatið er komið út?

Sviðsetning á því persónulega.
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Spjall um stafrænar sviðslistir
Reykjavík, 13. ágúst 2015

Eva Rún Snorradóttir, Gréta Kristín Ómarsdóttir, Karl Ágúst Þorbergsson, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir. 

Gréta:  Það er komin ný vídd í veruleikann okkar, þessi stafræna hliðarvídd. Internetið, samskiptamiðlar og 
allt virtual. Hvernig birtist það fyrir ykkur í leikhúsinu? 

Ragnheiður Harpa: Já, það er talað um að leikhúsið sé síðasta listformið eða 
hægasti miðillinn til að bregðast við nýjum tækniframförum. 

Eva Rún: Ég upplifi leikhúsið sem lang íhaldsamasta miðilinn. [...] En svo eru auðvitað angar af honum 
sem eru mjög mikið í þróun. En svo er líka spurning hvernig viðbragðið er. Mér finnst að einhverju leyti 
leikhúsið búið að vera að bregðast við þessari tækni, í hina áttina. [...] Ef ég allavega tala fyrir mig sem lista-
mann og líka alveg margt sem ég hef séð; leiksýningar sem eru meira athvarf frá tækninni. 

Ragnheiður Harpa: Við erum líka að hugsa um nándina. Nándin í leikhúsinu og hvort hún sé að breyrast 
eitthvað? 

Gréta Kristín: Já, Sigurður Pálsson sagði í fyrirlestri í vor að leikhúsið - og íþróttaviðburðir líka - séu svona 
síðasta vígi samverunnar einhvernveginn,  eða síðustu staðirnir þar sem fólk kemur 
saman og upplifir sama atburðinn á sama tíma, og er á staðnum. 

Ragnheiður Harpa: Í leikhúsinu þá klöppum við og þannig erum við að segja ‘við erum til á sama tíma á 
sama stað’ og við samþykkjum að þetta sé að gerast núna, hérna.  
 
Eva Rún: Kannski einmitt þessvega, leitarðu í leikhúsið, út af þessari nánd. 

Kalli: Já, þetta „við erum hérna saman”.

    (þögn) 

Það er líka [...] eins og við vorum að tala um í Minnisvarða, í vinnuferlinu. Þessir autobiografísku perfor-
mansar sem eru í rosa swingi núna afþví þá er það: Ég sem ætla að segja þér sögu hérna, ég ætla að segja þér 
söguna mína.

Gréta Kristín:En hver er miðjan í leikhúsinu, eða í performans? Afhverju förum við að sjá performans? Til 
að vera á sama stað og hinir annað fólk? 

Ragnheiður Harpa: Er það samt ekki leikhús, ef maður er komin með eitthvað „multi-media, skype, stream-
ing” þá er það samt leikhús, er það ekki? Það er alveg performatívt þó það séu ekki allir á sama  stað?  
 
Eva Rún: Að nota tækni til þess að nota tækni er svo lokandi. En svo eru hópar sem ná virkilega að skapa 

nánd með brjálaðri tækni. Eins og Rimini Protokoll.

Kalli: Já, eitt útilokar ekki annað. Rimini nota tæknina sem hluta af  konseptinu, þau byrja ekki með 
tækninni, eða sko - þau byrja  með hugmyndafræðina á bakvið tækni. Eins og dróna dæmið. . . (Við 
Evu Rún) Var það ekki verkið sem þú sást úti?

Eva Rún: Jú, Situation Rooms. 

Kalli: Þar byrjar nefnilega konseptið með spurningunni: „Hvað er þessi tækni að gera við okkur í 
dag?“ Og svo er hún líka notuð í sýningunni. 

Eva Rún: Já, einmitt. Þetta var svakalega tæknileg sýning. Ég upplifði að ég hafði verið allstaðar í 
heiminum. Þetta stækkaði rýmið bara út í allan heiminn. . . Ég var sjálf að stýra dróna og maður 
var alltaf svona ný og ný manneskja og bara fylgdi sýningunni eftir á ipad inn í gríðarlegu virki og 
kynntist öllum hliðum á vopnaframleiðslu. Bara í gegnum tækni. Það var alveg tjúllað. 

Kalli: Svo hafa þau líka gert sýningu, fyrir 15 árum eða eitthvað. Þegar gemsinn kom. Hún hét Call 
Cutta. Þar sem manneskja í Berlín hringdi í manneskju í símaveri í Kalkútta og var leidd um borgi-
na, hinum megin frá hnettinum þú veist . . Og svo gerðu þau líka sýningu sem var tölvuleikur. Þar 
unnu þau með tölvuleikjaframleiðendum og fólki sem kemur að  tölvuleikjaiðnaði, á sviði. Og 
áhorfandinn var persóna í tölvuleik, fékk fjarstýringu og var að leika á sviðinu. 

Gréta Kristín: Það er svo spurning hvernig við lítum á tæknina, hver er afstaða okkar sem skapara 
eða höfunda til tækninnar. . .  Þetta gagnvirka sem hefur verið að koma síðustu ár, það gerir okkur, 
held ég einhvernveginn kleift að sjá tæknina sem leikara. Það eru kompaní eins og MapLab í Hol-
landi sem vinna með það að leiðarljósi að  nota interactive media sem þátttakanda í skapandi ferli. 
Tæknin verður þá leikari.  
  
Kalli: Það er þá eins og í Situation Rooms, þar sem tæknin verður leikari, klárlega.

Gréta Kristín: Eða ríkjandi þáttur í frásögninni. Hluti af efnistökunum.

Eva Rún: . . . Ég er alltaf bara: reynum að hafa enga tækni. Það klikkar alltaf. Ef það er skype símtal 
þá er það vesen með nettenginu ekki neina tækni!

Kalli: Ég er líka alveg þar.

Eva Rún: Bara ef það er ipod, gamla týpan, þá getur hann allt í einu orðið batteríslaus eða eitthvað 
þó það sé búið að hlaða hann. 

Kalli: Ég held það sé afþví maður kann ekki nógu vel á það, maður er ekki sérfræðingur í því. 

Ragnheiður Harpa: En svo eru þeir sem kunna á þetta líka þeim mun meðvitaðri 
um að tæknin bregst. Mottóið er einhvernveginn: „It fails!” - Og það er bara hluti af þessu!

Gréta Kristín :  Já, svo er aftur málið að það sem manni finnst spennandi í performans, svona hér 
og nú, er þetta svona möguleikinn á að það misheppnist, svona „human failure”  og það er eitthvað 
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í húfi. . . Og ef við lítum að tæknina sem leikara í verki, eða sem í rauninni performer; þá verður hún 
miklu lífrænni hluti. Í stað  þess að vera einhvernveginn „brella” eða svona „gimmick”

Kalli: Og þá verður maður, ef maður er að fara nota það, að gera ráð fyrir þessu „failure aspect” í því. 
Maður gerir það ekki í performans þar sem maður vill bara sleppa tækni, ekki díla við   
mistökin. 

(Við Evu) Það hefði til dæmis verið glatað ef ipodarnir í Kringluverkinu (Downtown Reykjavík 24/7) 
hefðu verið bilaðir eða batteríslausir.

Eva Rún: Já, þá hefði verið bara verið ónýtt. Hvernig ertu þá að nota tæknina - er þetta bara sem hækja 
eða bakpoki fyrir það  sem þú ert að gera eða er hún líka verkfæri sem að getur 
boðið upp á nýjar aðstæður? 

Gréta Kristín:  En í ykkar verkum þá eruð þið að segja sögur. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða 
þessa spurningu - en þetta eru kannski frekar hugleiðingar. Um hvernig við segjum sögur. . . Og þetta 
með áhorfandann. Þar sem áhorfandinn er eins og User frekar en Observer. Hann býr til söguna í raun-
inni, með því að taka þátt í sýningunnni. . . 

(við Evu) Þið í Kviss Búmm Bang búið til heim þar sem fólk fer í gegnum. Veruleika, eins og tölvuleik 
kannski; það er veruleiki sem er tilbúinn. Hvert er þá hlutverk áhorfandans? Býr hann til söguna, eða 
narratívuna, svona dramatúrgískt? Hver er svona ykkar afstaða til áhorfandans, hvaða hlutverk hefur 
hann þegar þið eruð að vinna verk eins og til dæmis Hótel Keflavík eða Flækjur? 

Kalli: En hvernig er maður User? Spurning hvort maður sé user á Facebook til dæmis, eða bara fór-
narlamb? Hefur maður möguleika ef maður er í performansnum ykkar?

Eva Rún: Eiginlega ekki, annaðhvort ertu með eða ekki.

Gréta Kristín: En þegar maður labbar inn í heim og maður upplifur að maður hefur áhrif. Það er líka 
gagnvirkni. Það er eins og angi af þessari nýju vídd, interactivity í leikhúsi er þá einhverskonar  svar eða 
bylgja kynslóðar sem elst upp með skjá fyrir framan sig, við stjórnina. . . Hvernig speglar leikhúsið þann 
veruleika, í ykkar verkum og ykkar afstöðu. Er  leikhús-heimurinn eins og template fyrir sögurnar sem 
að áhorfendurnir geta síðan búið til. . .

Eva Rún: Við höfum stundum sagt að það sem við séum að gera er 
svoldið eins og LARP, Live Action Role Play. Samt höfum við aldrei spilað það. En ég veit ekki hvort það 
hefur haft áhrif á okkur að heyra bara um það.

Gréta Kristín:  En eruð þið þá í ferlinu að hugsa, að gera ráð fyrir þátttöku eða efni frá áhorfendum? 

Eva Rún: Það sem okkur finnst spennandi er að taka stjórn af fólki. Og bjóða upp á innri upplifun sem 
þú færð ef þú algjrölega leggur hendurnar niður og ferð í gegnum þetta. Svo ræðurðu hversu mikið þú 
vilt taka þátt.

En við erum búin að þróa einhverja leið sem við höfum komist fyrir marga þá eru það kveikjur að því 

að opna eitthvað. Og í rauninni með öll verkin okkar þá er það að sleppa tökunum mikilvægt. 
Kannski er það ákveðið viðbragð líka, af því við erum alltaf svo mikið að gera eitthvað, alltaf svo 
upptekinn, í lífinu einhvernveginn. . . Í Flækjum þá var fyrsta senan gagngert heilunarathöfn til 
að fá fólk útúr hausnum á sér. Því ef þú ert stöðugt að hugsa um hitt og þetta þá gengur ekkert. 
En ef þú ferð í 40 mín labb þá fer það. Meikar þetta sens?

Ragnheiður Harpa: Já, algjörlega. Eins og með Minnisvarða þá voru þið að skoða þessi nútíma-
samskipti eins og á samskiptamiðlum og ákvörðun var tekin að taka það alveg út. Var það ekki 
líka viðbragð, stefna við þetta?

Kalli: Jú, okkur fannst mjög banalt að vera vinna með Facebook. Það var mjög skýrt viðbragð. 

Eva Rún: Það var alltof nálægt og það gerði það óspennandi.

Kalli: Þess vegna reyndum við að fara í hugmyndina bakvið þessa samskiptamiðla; ímyn-
darsköpun, eltingarleik.Við notuðumst við þessa ritgerð sem ég skrifaði um performans á 
samfélagsnetinu, sviðsetningu sjálfsins, samfélagsmiðla. Og það var mjög neikvæð ritgerð. 
Kapítalískir djöflar, fannst mér. Ég hafði til dæmis enga trú á það gæti komið bylting úr  
samskiptamiðlum. Þeir virka á markaðsforsendum. Svo kemur the Free the Nipple og JESS! Takk, 
það er von. Þá áttaði ég mig á jákvæðu hliðinni.

Ragnheiður Harpa: Kannski er þetta okkar viðbragð, ég er ósammála því að leikhúsið er hægasti 
miðillinn.  Við erum að bregðast við á okkar hátt. Fjalla um þessar nýju víddir, gagnrýnið, skoða 
þær. En það er kannski erfitt að sjá það núna, í miðjunni á þessu öllu, hvernig það hefur áhrif; 
hraðinn, tæknin, samskiptamiðlar, þetta stafræna. Hvernig hefur það  áhrif á hvernig við segjum 
sögur? 

Kalli: Ertu þá að meina abstrakt?

Gréta Kristín: Það er svo langt síðan það var formbylting og póst-dramað kom. 

Kalli: En mér finnst mjög áhugavert að segja að leiklistin sé hæg. Það fer allt eftir því hvernig þú 
skilgreinir leiklist. Það er handritið og stofudrama. Það er hægara en danslistinn. Performans 
listin frá 60 og eitthvað er líka bara leiklist. Það er skilgeiningaratriði. Þegar þeir segja að leiklistin 
sé hægasti miðillinn þá eru þeir bókað ekki að taka um innsetningarperformansa heldur sto-
fudrama. Og í myndlistinni líka er rosa trend að fara frá  tækni, og bara í málverk. Þegar við 
vorum í Berlín þá var málverkasýning bara málið!

Eva Rún: Líka þegar ég var þar 2007 - 08.

Ragnheiður Harpa: Viðbragð í listinni er þá kannski mótspyrna, að sýna hitt? 

Kalli: Kannski er það líka afþví að plastvírar eru eitthvað ómannlegt.

Ragnheiður Harpa: Og þú ert alltaf að vinna með manneskjuna.

Eva Rún: Hún er útgangspunkturinn alltaf. 



58 59

Stafræ
nar sviðslistr

Ragnheiður Harpa: Þannig við erum alltaf að segja sögur… Svo vorum við að hugsa eins og með 
leikritun. Í nýrri leikritun er rosa lítið skrifað inn í nýja miðla, samskiptatæki, síma. Við höfum farið 
yfir ný íslensk leikrit og það er kannski lítið brot af  verkunum. Ætli það sé skýr ákvörðun að gera 
það ekki, svo verkið lifi í tímans rás þar sem allt er breytast svo hratt, lifir ekki.

Eva: Það er pínu viðkvæmni fyrir því að skrifa inn í leiklýsingar eitthvað eins og ipod eða svoleiðis.

Gréta Kristín: Já, það er enginn með það lengur.

Ragnheiður Harpa:  Það er hraði sem við náum ekki að fylgja eftir í skrifum. Ætli það skipti máli eða 
ekki. Ef leikhúsið speglar raunveruleikann, er okkur að takast að spegla hann. Eða erum við viljandii 
að líta framhjá einhverju, til að geta haldið áfram einhvern veginn.

Kalli: Allt í einu fannst mér „spegill á raunveruleikann” mjög skrítið.

Ragnheiður Harpa: Já, mér líka. Um leið og ég sagði það. Einshvers konar spegill, eða sjónauki sem er 
stækkunargler.

Eva Rún:Við náum aldrei að spegla, það er alltaf delay.

(þögn)
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Íslenskar sviðsetningar

Kortlagning á sýningum á Íslandi á síðastliðnum fimm árum sem notast 
við stafræna miðla í efnistökum eða miðlun
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Rýnt í allar sýningar sem skráðar voru til Sviðslistasamband Íslands (www.
stage.is) á síðustu fimm árum. Í allt voru þetta 319 sviðverk sem sett hafa 

verið upp á Íslandi á árunum 2010 - 2015. 

Í rannsókninni skoðum við sýningar sem fjalla undir viðfangsefni okkar.
Við spyrjum, hvort stafrænir miðlar hafi verið notaðir í miðlun verksins, 

eða í efnistökum, þ.e sem viðfangs,- eða umfjöllunarefni verksins? 

Hér má glugga í niðurstöður.

Blái liturinn tákna þær sýningar sem fjalla undir ef-
nistök rannsóknarinnar, þ.e.a.s. notast við stafræna mið-

la í miðlun eða efnistökum

Rauði liturinn aðrar sýningar sem settar hafa verið upp á 
þessum tíma en notast ekki við stafræna miðlun og fjalla 

ekki um hið stafræna.

Tölfræði Yfirlit 

Hér fyrir neðan má sjá sviðsverk, dansverk og barnaverk síðustu ára og hvernig sýning-
ar skiptast út frá stafrænni miðlun. Rauði liturinn merkir þær sýningar sem notast við 
stafræna miðla í efnistökum eða miðlun á meðan blái liturinn eru þær sýningar sem 

ekki eiga við. 

Leikárið 2014 - 2015

  Alls         Á ekki við     Á við

Sviðsverk  26  23  3

Dansverk 17  17  0

Barnaverk 11  9  2
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Leikárið 2013 - 2014

  

  Alls         Á ekki við     Á við

Sviðsverk  32  30  2

Dansverk 16  16  0

Barnaverk 9  9  0

Leikárið 2012 - 2013

  Alls         Á ekki við     Á við

Sviðsverk  41  40  1

Dansverk 13  13  0

Barnaverk Upplýsingar frá SÍ um barnasýningar þessa árs lágu ekki fyrir.

Leikárið 2011 - 2012

  
 
 Alls          Á ekki við      Á við

Sviðsverk  48  46  2

Dansverk 24  24  0

Barnaverk 8  8  0

Leikárið 2010 - 2011

  Alls         Á ekki við    Á við

Sviðsverk  41  48  3

Dansverk 20  19  1

Barnaverk 11  11  0
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Leikárið 2014 - 2015

Veðurfregnir héðan og þaðan
Lokaverkefni Gígju Hólmgeirsdóttur
Sviðshöfundabraut, Listaháskóli Íslands

Sýningin Veðurfregnir héðan og þaðan, var útskriftarverk Gígju Hólmgeirsdóttur frá sviðshöfundabraut 
LHÍ vorið 2015. Hún nýtti stafræna miðla í verkinu en það var sýnt á heimasíðu hennar, gigjaholmgeirs.
com samfleytt frá kl 08:00 föstudaginn 22. maí 2015 til miðnættis sunnudagsins 24. maí 2015. Á hei-
masíðunni var hægt að fylgjast með sífelldu myndstreymi frá stofunni hennar þar sem hún beið eftir 
símtölum um veðrið. Á síðunni voru líka upplýsingar um símanúmerið sem hægt var að hringja í til að 
spjalla um veðrið og auk þess var hægt að hlusta á veðurtal annarra ef einhver var á línunni. 

Verkið fór alfarið fram í gegnum stafræna miðla og boðskiptaleiðir. Áhorfendur fylgdust með 
verkinu á netinu og gátu tekið þátt með því að hringja inn. Hin líkamlega nánd áhorfandans og lista-
mannsins, sem svo oft einkennir sviðslistirnar, einkenndi ekki upplifun áhorfanda í þessu verki. Enginn 
áhorfandi eða aðstandandi fékk aðgang að líkamlega rými stofunnar, en allir (í víðustu merkingu þess 
orðs) gátu upplifað framgang verksins á netinu. Vegna notkunar á hinum stafrænu miðlum varð verkið 
því ekki staðbundið og náði til fólks víðsvegar um heiminn. Sem dæmi má nefna að fólk hringdi inn frá 
sjö mismunandi löndum og áhorfendur voru allstaðar að úr heiminum. Nándin í verkinu var því náð 
fram með því að bjóða uppá sífellda „samveru“ á netinu og hið sameiginlega áhorfendarými var rými 
heimasíðunnar. 

Samskiptamiðlar eins og Facebook skiptu líka miklu máli fyrir framgang og tilvist verksins. 
Verkið var lítið auglýst áður en það byrjaði, en þegar það loks byrjaði voru samskiptamiðlar 
nýttir á öflugan hátt. Viðburðinum fyrir verkið var mikið deilt á Facebook og þar skapaðist umræða um 
verkið. Fólk póstaði upplifun þeirra af símtölum sem þau heyrðu og sömuleiðis af þeirri eigin símtölum. 
Það má því segja að Facebook hafi orðið að vettvangi þar sem fólk gat rætt upplifun sína á verkinu og 
deilt henni, á meðan verkið átti sér stað. 

Birtingarmynd stafrænna miðla í verkinu Veðurfregnir héðan og þaðan var því víðtæk vegna 
þess að verkið byggðist alfarið á notkun slíkra miðla. (heimild: Gígja Hólmgeirsdóttir, emailsamskipti við 
rannsakendur, 25. júní, 2015) Heimasíða Gígju Hólmgeirsdóttur - http://gigjaholmgeirs.com/

(mynd úr Veðurfregnum, e. Gígju Hólmgeirsdóttur)

Konan við 1000°
Hallgrímur Helgason, Símon Birgisson, Una Þorleifsdóttir
Þjóðleikhúsið 

Á síðu Þjóðleikhúss er skrifað um sýninguna: "Ég var svo ljónheppin að fá að vera barn 
á tímum fasismans og gamalmenni á tímum græðginnar." Skáldsaga Hallgríms Hel-
gasonar Konan við 1000° vakti á sínum tíma mikla athygli og var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna og Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. Herbjörg María 
Björnsson átti viðburðaríka daga. Frá bernsku í Breiðafirði til stríðsloka í Berlín, frá 
kvöldverði á Bessastöðum til barnsmissis í Buenos Aires... og varð á endanum útlagi í 
eigin landi, í bílskúr í austurbæ Reykjavíkur. Sagan byggir að hluta til á sönnum at-
burðum en rétt eins og skáldsagan tilheyrir leikgerðin skáldskapnum fyrst og fremst.
Stafrænir miðlar eru notaðir í söguþræði verksins. Aðalkarakter verksins talar um að 
hakka sig inná facebook hjá fyrverandi tengdadóttur sinni og skoða samskipti hennar 
við viðhald sitt. Á öðrum stöðum í verkinu eru stafrænir miðlar ávarpaðir, fjallað er 
um hakk og hin ýmsu svik sem hægt er að framkvæma á samfélagsmiðlum.

Aðstandendur sýningarinnar - Leikarar Baldur Trausti Hreinsson, Edda Arnljótsdóttir, Edda Björg Eyjólfsdót-
tir, Elma Stefanía Ágústsdóttir, Guðrún Snæfríður Gísladóttir, Pálmi Gestsson, Snorri Engilbertsson / Leikstjórn 
Una Þorleifsdóttir / Tónlist Tryggvi M. Baldvinsson / Hljóðmynd Einar Sv. Tryggvason, Kristinn Gauti Einarsson, 
Tryggvi M. Baldvinsson / Leikmynd Eva Signý Berger / Búningar Agnieszka Baranowska / Lýsing Magnús Arnar 
Sigurðarson / Höfundar Hallgrímur Helgason / Leikgerð Hallgrímur Helgason, Símon Birgisson, Una Þorleifsdóttir 
/ Dramatúrg Símon Birgisson
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Ævintýri í Latabæ
eftir Magnús Scheving, Ólaf S. K. Þorvaldz og Mána Svavarsson
Þjóðleikhúsið

Á vef Þjóðleikhússins um sýningunar stendur, Það er enginn latur í Latabæ og íbúarnir kappkosta 
að leggja rækt við það góða í sjálfum sér og lífinu. Í þetta skiptið lenda Íþróttaálfurinn, Solla stirða 
og vinir þeirra í ótrúlegum ævintýrum því nú hefur Glanna glæp tekist að margfalda sjálfan sig! 
Hann ætlar að breyta Latabæ í sannkallaðan Letibæ – að eilífu! Öll sund virðast lokuð og vinirnir 
verða að treysta á samvinnu og útsjónarsemi ef þeim á að takast að stöðva Glanna glæp og félaga 
hans. (http://www.leikhusid.is/Syningar/barnasyningar/syning/1269/aevintyri-i-latabae)

Verkið notaðist við stafræna miðla í miðlun verksins og sviðsetningu. Stærðarinnar skjár var settur 
upp sem hluti af leikmynd. Á skjáinn var vörpuð teiknimynd sem átti í samtalið við það sem gerðist 
á sviðinu en um leið lék skjárinn hlutverk tölvuskjás þar sem vörpuð var mynd af persónum verk-
sins meðan þau áttu samtal við hvort annað í gegnum tölvu úr sem virkaði eins og skype. Á einum 
tímapunkti í sýningunni birtist live feed af áhorfendum leikritsins á skjánum. 

Birtingarmynd starfræna miðlana var því vafin inn í verkið og þó ekki bein skírskotun inn í 
heiminn sem við búum í þá var það hluti af heimi Latabæjar þar sem slíkt, ásamt álfum sem fljúga í 
geimskipum og glæpamönnum sem geta klónað sig eru til.

Aðstandendur sýningarinnar - Sýningarstjórn: Þórunn Geirsdóttir / Aðstoðarleikstjóri: Ríkharður Hjartar Magnússon / Verkefnas-
tjóri Latabæjar: Eyrún Jónsdóttir / Söngæfingar: Matti Kallio / Hvíslari: Ragnhildur Ásta Valsdóttir / Myndbandshönnun og grafík: 
Arnar Steinn Friðbjarnarson, Gunnar Karlsson, Kristján Kristjánsson, Pétur Karlsson, Sigvaldi J. Kárason, Svetlana Evanova /Ráðgjöf 
vegna leikmyndar: Snorri Freyr Hilmarsson  / Leikmunir, yfirumsjón: Trygve J. Eliassen / Förðun og hárkollugerð, yfirumsjón: Ingib-
jörg G. Huldarsdóttir / Hárgreiðsla, yfirumsjón: Þóra Benediktsdóttir / Hönnun hljóðmyndar: Nicolas Liebing / Hljóð, yfirumsjón: 
Kristján Sigmundur Einarsson, Hákon Einar Júlíusson / Hljóðstjórn: Kristján Sigmundur Einarsson, Hákon Einar Júlisson, Elvar 
Geir Sævarsson / Ljósastjórn: Hermann K. Björnsson / Búningar, yfirumsjón: Berglind Einarsdóttir / Aðstoðarkona búningahön-
nuðar: Sonja Bent /Búningahönnun og útfærsla Hreyfilöggu og Hunds: Stella Önnudóttir Sigurgeirsdóttir  / Stóra sviðið, yfirumsjón: 
Stella Björk Hilmarsdóttir / Hönnun leikmyndar: Verkstæðið ehf. - Emil Pétursson, Arnar Steinn Friðbjarnarson, Stella Önnudóttir 
Sigurgeirsdóttir / Smíði leikmyndar: Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins, Verkstæðið ehf.

Útlenski drengurinn
Þórarinn Leifsson
Leikhópurinn Glenna

Um sýninguna á heimasíðu Tjarnarbíó stendur: Dóri litli er settur í skyndipróf í lestri sem 
verður til þess að hann missir ríkisfangið og er kyrrsettur á skólabókasafninu. Af hverju ski-
lur hann enginn lengur? Af hverju má hann ekki borða sitt eigið nammi? Drepfyndið, óútrei-
knanlegt og mikilvægt nýtt íslenskt leikrit fyrir stálpaða krakka og aðrar hugsandi verur. 
Glenna er nýr leikhópur sem hefur það að markmiði að gera framsækið og vandað leikhús 
fyrir yngri áhorfendur.
Verkið notast við stafræna miðlun í efnistökum og miðlun verksins. Grafík er varpað á bakt-
jald til að segja hluta sögunnar og búa til leikmynd. Skólastjórinn sem skilur aðstoðarskólast-
jórann eftir í skólanum með völdin skype-ar í skólann. Skype símtalið er varpað upp á skjá 
svo áhorfendur fylgjast með samtali þeirra. Þannig eiga þau samskipti meðan hún er ekki til 
staðar. Í sýningunni eru tölvurnar og símarnir teknir af börnunum til að meina þeim aðgang 
að umheiminum. 

Aðstandendur sýningarinnar - Leikstjórn: Vigdís Jakobsdóttir / Höfundur: Þórarinn Leifsson / Hljóðmynd: Jóns Sigurðs-
son / Leikarar: Halldór Halldórsson, Þorsteinn Bachman, María Heba Þorkelsdóttir, Magnea Björk Valdimarsdóttir, Arndís 
Hrönn Egilsdóttir, Benedikt Karl Gröndal
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Bláskjár

Tyrfingur Tyrfingsson
Borgarleikhúsið

Á vef Borgarleikhússins um sýninguna stendur: Systkinin Valter, Ella og Eiríkur eru að verða of sein 
í jarðarför föður síns þegar blá ruslatunna frá Kópavogsbæ hrapar ofan úr loftinu. Bláskjár er ærsla-
fullur harmleikur um nýdáinn pabba, drauma okkar um að gefa út skvísubók, kynnast rétta manni-
num á Netinu og byrja lífið upp á nýtt.
 
Í sýningunni eru stafrænir miðlar notaðir á þann hátt að Valter er í samskiptum við mann sem hann 
er að draga á tálar í gegnum netsíðu snemma í leikritinu. Við sjáum ekki bein samskipti en Valter er í 
tölvunni og les upp fyrir systur sína samskipti þeirra. 
 
Aðstandendur sýningarinnar -  Höfundur : Tyrfingur Tyrfingsson / Leikstjóri: Vignir Hrafn Valþórsson / Tónlist: Högni Egilsson / 
Leikmynd og Búningar: Brynja Björnsdóttir / Leikarar: Arnmundur Ernst Bachma, Arndís Hrönn Egilsdóttir, Hjörtur Jóhann Jóns-
son.

Google Hangout

Virtual Performance
Choreography Reykjavík

(screenshot úr Google Hangout þar sem listamennirnir “hengu” saman)

Fimm danshöfundar endurgera fjögur sóló í samtalið við þemað Beyoncé De Keersmaeker. At-
burðurinn átti sér stað á Dansverkstæðinu sem hluti af danshátíðinni Choreography Reykjavík 2013. 
Danshöfundarnir voru Berglind Pétursdóttir (IS), Freya Olafson (CA), Jessica Watsons-Galbraith 
(SE), Vincent Riebeek (NL) og Florentina Holzinger (NL). Stjórnandi kvöldsins var Carolin Gerlach 
(DE). Áhorfendur söfnuðust í Dansverkstæðið meðan listamennirnir voru ýmist heima hjá sér eða í 
stúdíó, hver í sínu landi. Áhorfendur upplifðu hangoutið sem varpað var á tjald. Atburðinn var “live” 
með online broadcasti frá www.choreography.is.
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NÚNA - Svona er það þá að vera þögnin í kórnum
Salka Guðmundsdóttir
Borgarleikhúsið

Svona er það þá að vera þögnin í kórnum 

Á heimasíðu Borgarleikhússins er skrifað um verkið: Fésbókar-kynslóð nútímans birtist hér ljóslifandi 
á sviðinu. Innihaldslítið læk, eða dislæk, join eða share, hlæjandi kallar eða dúllan - mússímússí up-
phrópanir. Mikilvægt og nærgöngult leikrit þar sem velt er upp grundvallarspurningum um manninn í 
síbreytilegum heimi. Hver erum við og hvert stefnum við? 

Stafrænir miðlar birtast í efnistökum í verki Sölku en tekst hún á við samskipti manneskjunnar á face-
book. Leikþátturinn fjallar um samskipti fólks, sjálfssviðsetningu og samþykkt/ósamþykkt tjárningar-
form. Við fylgjumst með fjórum einstaklingum og tjáskiptum þeirra á samfélagsvefnum. 

Dagný Kristjánsdóttir gerir verkinu skil á veftímaritinu Hugrás í grein um fésbókarkórinn:

Leikþátturinn hófst á eitraðri og morðfyndinni skopstælingu á andríkum fésbókarsamræðum á borð við 
þessar: Snæfríður Sól er búin að setja í fimm vélar og nú er það ræktin. Aðrir: Læk. Læk. Voða ertu alltaf 
dugleg. Læk. Lol.  Næsti status: Snæfríður Sól ætlar heldur að tsjilla með gullklumpunum sínum. Oh, 
mússí,mússí. Læk, læk, læk.  Persónurnar hömruðu á stálgrindurnar sem glitruðu og allt í einu varð leik-
myndin ótrúlega elektrónísk. Huldu (Láru Jóhannsdóttur) líður hins vegar ekki vel, hún er að missa tökin 
á veruleikanum og reynir að tala um það í statusum. „Vinirnir“ ráðleggja henni að drífa sig á djammið og 
segja „læk“ þegar hún örvænting hennar vex – hún verður „þögnin í kórnum“.
Í þessum þætti skýtur Salka Guðmundsdóttir föstum skotum á þau yfirborðslegu, sviðsettu tjáskipti sem 
einkenna megnið af fésbókinni sem lýtur föstum samskiptareglum. Allir reyna að gera sig áhugaverða 
í augum hinna og allt í einu breytast þessi augu í einhvers konar alsjá sem stjórnar þér innan frá eins 
og Foucault sagði og Salka sýnir. Þáttur hennar hófst á kaldhæðni en svo kárnaði gamanið og þvingun 
og niðurbrot Huldu er sýnt með sterkari leikrænum meðölum en í ljóðrænum, sárum texta sem hefði 
mögulega mátt stytta svolítið. Minna er meira þegar boginn hefur verið spenntur hátt. (http://www.hu-
gras.is/2013/04/laek-laek-laek-laek-laek-laek/)

Í rannsókn þessari leituðum við til Sölku um verkið og skrifar hún okkur tilbaka svar sem við viljum 
gjarnan að fylgi með í þessari greiningu. Salka skrifar okkur í bréfi um verkið,  „Hugmyndin að verkinu 
kviknaði eftir nokkur atvik þar sem ég fylgdist með fólki sem átti greinilega mjög erfitt reyna að orða van-
líðan sína á samfélagsmiðlum og fá lítil viðbrögð, sá hvað það var á skjön við stemninguna ef það passaði 
ekki inn í ríkjandi orðræðu. Þá á ég við tjáningu sem passar ekki inn í samþykkt tjáningarform vanlíðunar 
(t.d. játningastíl, bréfaform, uppgjör við fortíðina o.s.frv., sem eru samþykkt form á okkar tímum) heldur 
var einhvern veginn einkennileg og óþægileg, jafnvel skrifuð í andlegum veikindum og einkenndust af 
því. Ég hef líka mikinn áhuga á því hvernig við sviðsetjum sjálfið á ólíkum vettvangi, ekki síst á netinu, og 

hversu sterk tilhneiging okkar er til þess að nota klisjur, festa okkur við tiltekna frasa og elta þan-
nig ríkjandi stemningu. Þess vegna notaði ég endurtekningar og kunnuglega frasa líðandi stundar 
til að draga fram hjarðstemninguna.

Texti verksins er mjög opinn og skrifaður fyrir nokkrar raddir sem leikstjóri útdeilir eins og hen-
tar, fyrir utan aðalpersónuna. Í verkinu eru engar sviðslýsingar eða instrúksjónir heldur langaði 
mig að sjá hvaða form aðrir listrænir stjórnendur smíðuðu utan um textann. Það er eitthvað hei-
llandi við það að reyna að koma stafrænum samskiptum í sjónrænt og fýsískt form. Þessar raddir 
endurspegla svo ýmis stef sem voru ríkjandi í notkun samfélagsmiðla á þeim tíma sem verkið 
var skrifað og ef til vill endurspegla þær líka ákveðna tilfinningu fyrir “andlits- og líkamslausum” 
röddum í stafrænu umhverfi.

Ég er sjálf mjög hrifin af mörgu við stafræna miðla en það er þó einhver ofgnótt, eitthvað yfirþyr-
mandi kraðak og læti sem mér finnst erfiða hliðin á stafrænu umhverfi. Ég reyndi að skapa tilfin-
ningu fyrir þessu kraðaki í verkinu. Enn fremur koma þar fyrir vangaveltur um fjarlægðina frá 
augnablikinu og upplifuninni, að fólk skuli í sívaxandi mæli sía veruleikann gegnum skjá, horfa á 
smættaða útgáfu af augnablikinu og líta þannig einhvern veginn undan.“

Aðstandendur NÚNA -  Leikskáld Kristín Eiríksdóttir, Salka Guðmundsdóttir, Tyrfingur Tyrfingsson / Leikstjóri Kristín Eyste-
insdóttir / Tónskáld Frank Hall / Hljóðmynd Frank Hall / Lýsing Björn Bergsteinn Guðmundsson / Búningahönnuður Helga I. 
Stefánsdóttir / Leikmynd / Helga I. Stefánsdóttir / Leikarar Sigurður Þór Óskarsson, Valur Freyr Einarsson / Leikkonur Hanna 
María Karlsdóttir, Lára Jóhanna Jónsdóttir, Unnur Ösp Stefánsdóttir
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Fyrirgefðu
Lokaverkefni Hinrik Þór Svavarsson
Sviðshöfundabraut, Listaháskóli Íslands

Sýningin Fyrirgefðu var útskriftarverkefni Hinriks Þórs Svavarssonar af sviðshöfundabraut Listaháskó-
la Íslands. Í kynningu verksins skrifar er tilvitnun í Slavoj Zizek sem hljóðar svo: Hvernig eigum við að 
forðast áfallið sem fylgir því að verða áskynja hinu hræðilega hyldýpi hinns. 

Hann notaðist var stafræna miðla í sýningu sinni með því að notast við live feed vídjó upptöku. Leikurinn 
fór fram bakvið vegg sem áhorfendur sáu ekki í gegnum. Leiknum var síðan tekin upp á kameruna og 
varpað í beinni útsendingu á vegginn því var það upplifun áhorfenda á þau sáu beina útsendingu á því 
sem fram fór bakvið vegginn.

Stafræna miðlunin spilaði þátt í leiktexta sýningarinnar því með útsendingunni vildi Hinrik stjórna 
sjónarhorni áhorfanda. Á vissum tímapunkti í sögunni opnast veggurinn. Hinrik Þór segir í samtalið 
við okkur um sýninguna, „Ég vildi opna vegginn bókstaflega. Fjarlægðin sem ég vildi skapa var að allir 
karakterar í sýningunni eru á flótta undan einhverju. Inngripið er þegar veggurinn opnast þá geta karak-
terar ekki flúið lengur. Vörpunin hverfur. Ég notaði vörpunina sem tæki til að búa til fjarlægð og stýra 
sjónarhorni. Karakterar í verkinu sýna það sem þeir vilja að aðrir sjá. Það hverfur þegar veggurinn fer.“ 
Flatur raunveruleiki tekur þá við, eða hefðbundið leikhús - samtal persóna við áhorfendur. Hinrik segir, 
„Ég vildi skoða hvernig við upplifum munninn. Að meðtaka aðstæður á skjá, í fjarlægð
Hver er munurinn þegar við fáum að sjá það? Upplifun áhorfenda fór eftir því hvort þeir tengdu meira við 
leikhús eða bíó. Hvenær verður það sannara?“

Sýningin Fyrirgefðu gefur okkur tvö sjónarmið og fjallar því um leið um upplifun áhorfenda á raunveru-
leikanum. Verkið vekur upp spurningu um hvort sé sannara; það sem við sjáum miðlað í gegnum skjá eða 
það sem við sjáum í leikhúsi. Birtingamynd stafrænu miðlanna eru því samofin í efnistök og miðlun þar 
sem fjallað er beint um þá í upplifun og leiktexta, ásamt því að vera hluti af stærra samhengi.

Aðstandendur Fyrirgefðu - Höfundur og leikstjóri: Hinrik Þór Svavarsson /  Leikarar: Baltasar Breki Baltasarsson, Guðrún Bjarnadóttir, 
Tryggvi Gunnarsson og Lilja Þórisdóttir / Aðstoðarmaður: Þorvaldur Sigurbjörn Helgason /  Tónlist: Futuregrapher og Helmut Geldmacher

Leikárið 2011 - 2012

School of Transformation
Herbergi 408

Sviðsverkið School of Transformation var sýnt í Tjarnarbíó á leiklistarhátíðinni Lókal. Áhorfendur skráðu sig 
í skóla þar sem nemendur gengu í gegnum umbreytingaferli. Viðfangsefni verksins var Netið; hinn hnattræni 
leikvöllur þar sem sviðsetning, neysluhyggja og langanir stýra hegðun manna. Um sýninguna skrifar hópu-
rinn: Sýningin leiðir áhorfendur í gegnum einstakt ferli þar sem komist er að kjarna málsins með leikrænni 
upplifun, fræðslu og veitingum. Áhorfandinn, sem er þátttakandi um leið, sest á skólabekk og lærir að skilja 
betur afleiðingar ákvarðana sinna, um leið og frumstæðar hvatir hans og kraftar veita honum færi á að nýta 
áunna menntun sína tafarlaust!

Leikhópurinn Herbergi 408 var stofnaður af Steinunni Knúts og Hrafnhildi Hagalín árið 2008. Fyrsta verk 
hópsins (sem fjallað verður um hér fyrir neðan) ber sama heiti og hópurinn sjálfur. Verkið varð upphaf sam-
starf stjórnanda og leikhóps. Hópurinn vinnur með internetið sem miðil og uppsprettu og er í dag kennt við 
netleikhús. 

Birtingarmynd stafrænna miðla The School of Transformation má sjá í efnistökum og miðlun verksins. 
Áhorfendur upplifðu verkið þannig að þau fylgdust með leikurum í raunheimi sem og hvernig þeir notuðu 
samfélagsmiðla á skjám. Verkið fjallaði um hvernig neysluhyggja og sviðsetning mannsins birtast á netinu. 
Stafrænir miðlar voru kjarni í rannsóknarvinnu sem og sviðsvetningu verksins. Verkið á sér síðan framhald-
slíf með The School of Transformation Correspondence.
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The School of Transformation Correspondence er netleikhús þar sem áhorfandi er þátttakandi og skráir 
sig í fjarnám á netinu í skóla sem ber sama titil og verkið. Upplifun verksins felst í þátttöku á skólanum 
en þar kynnist áhorfendi þeim persónum sem voru einnig í The School of Transformation en þræðir um 
leið sitt eigið verk með sinni ákvarðanatöku. Verkið er eingöngu til í netheimum og lifir þar enn. Hægt 
er að upplifa verkið í gegnum vefsíðuna, http://schooloftransformation.org/ 

Verkið er eftir Steinunni Knútsdóttur and Zoe Christiansen. Á heimasíðu verksins stendur: The School 
of Transformation Correspondence is an interactive web performance where the audience enters the 
role of the actor in a private online performance, by enrolling as a student. The school offers a five-step 
program towards happiness and leads the student through demonstrations and exercises that aim to 
awaken and enlighten; making the students responsible citizens of the world. The piece reflects upon 
the themes of; action and consequence; identity and consumerism and asks “where did it come from?” a 
question concerned with  “human nature” and “where is it leading?”a question concerned with “civiliza-
tion”. Participation is free of charge and the student can take the course in his own pace.

Aðstandendur The School of Transformation -  Höfundar: Steinunn Knútsdóttir, Zoe Christiansen / Leikstjórn: Steinunn Knútsdóttir, Zoe 
Christiansen / Leikarar: Árni Pétur Guðjónsson, Håkon Vassvik, Karl Flymann, Magnús Guðmundsson / Leikkonur: Ásrún Magnúsdóttir, 
Line Svendsen, Ólöf Ingólfsdóttir / Leikmynd:Móeiður Helgadóttir / Lýsing: Jóhann Bjarni Pálmason / Framkvæmdastjórn: Ragnheiður 
Skúladóttir
Aðstandendur The School of Transformation Correspondence -  Listrænn stjórnandi: Steinunn Knúts / Vefsíðuhönnun: Snorri Gunnarsson 
/ Teiknmimynd: Una Lorenzen / Tónlist: Jarþrúður Karlsdóttir / Forritun: Sigurþór Heimisson / Þriðja auga: Zoe Christianssen

Sýning ársins
16 elskendur

16 elskendur eru þau Aðalbjörg Þóra Árnadóttir, Brynja Björnsdóttir, Davíð Freyr Þórunnarson, 
Eva Rún Snorradóttir, Friðgeir Einarsson, Gunnar Karel Másson, Hlynur Páll Pálsson, Karl Ágúst 
Þorbergsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Saga Sigurðardóttir and Ylfa Ösp Áskelsdóttir. 16 elskendur 
eru demókratískur leikhópur sem vinnur sýningar sínar eftir devised aðferðum þar sem allir meðli-
mir hópsins eru höfundar.
Sýning ársins hófst með því að leikhópurinn gerði félagsvísindakönnun til að komast að því hvað 
fólk vildi raunverulega sjá í leikhúsi. Í ljós kom að flestir landsmenn vilja að leikhús skapi uppli-
fun eða um 40 prósent. Aðeins 26 prósent krefjast þess að sögð sé saga. Ef maður rýnir í tölurnar 
sér maður að það er lítill munur á körlum og konum sem vilja upplifun í leikhúsinu. Konan er þó 
ögn ákveðnari hvað þetta varðar, en 43 prósent kvenna vildu upplifun á móti 38 prósentum karla. 
Gunnskólamenntaðir eru þó minnst hrifnir af þeirri tilfinningu. Þeim finnst leikhúsið þurfa að segja 
sögu.
Á þessum rannsóknum skapaði leikhópurinn sýningu þar sem gerð var tilraun til að skapa leikhús 
þar sem áhorfandi sjálfur hafði áhrif á hvernig sýningu hann upplifði útfrá því hvernig leikhús ho-
num þótti gott. 

Stafrænir miðlar í verkinu birtust á þann hátt að hópurinn notaði internetið til að rannsaka áhorfen-
dur áður en þau komu. Áhorfendum var síðan gefnar upplýsingar um þá sjálfa þegar þeir mættu á 
leiksýninguna.
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Leikárið 2010 - 2011

Jöklar
Herbergi 408

Jöklar er netleikhúsverk sem nýtir sér veraldarvefinn sem yrkisefni og leikrými. Verkið sem segir 
eina sögu í sex birtingarmyndum er leikið á milli landshluta og brýst út í gegnum veraldarvefinn 
inn í raunveruleg rými á fjórum stöðum á Íslandi og yfir hafið til Danmerkur þá sem fimmta 
leiksýningin fer fram.
Verkið er leikið af  fimm leikurum sem staddir eru á fjórum stöðum á Íslandi og einum í Árósum 
í Danmörku. Staðirnir á Íslandi eru  Reykjavík,  Ísafjörður, Hjalteyri og Seyðisfjörður. Á hverjum 
stað fyrir sig upplifa áhorfendur söguna út frá þeirri persónu sem stendur frammi fyrir þeim en á 
netinu bætist við sjötta birtingarmyndin en þar geta áhorfendur fylgst með fléttunni eins og hún 
leggur sig í beinni útsendingu.
Persónurnar/leikararnir hafa samskipti í gegnum veraldarvefinn þar sem samskiptin taka á sig ým-
sar myndir frá bréfaskriftum til samskipta í fullri mynd þar sem tölvuskjánum er varpað á stóran 
flöt í rými hvers og eins. Verkið var hægt að upplifa hvort heldur með því að sækja leiksýningarnar 
en í dag getur áhorfandi farið á heimasíðu netleikhússins www.herbergi408.is og séð hvernig allar 
sýningarnar og sögur persónanna fléttast saman í eina heild á tölvuskjánum.

Aðstandendur Jökla - Eftir Hrafnhildi Hagalín og Steinunni Knútsdóttur / Dramatúrg: Hrafnhildur Hagalín / Leikstjórn: Steinunn 
Knútsdóttir / Anna:  Aðalbjörg Árnadóttir / Ófeigur:  Árni Pétur Guðjónsson / Halldór:  Ársæll Níelsson / Lísa:  Halldóra Malín 
Pétursdóttir / Melanie Stein:  Helen Gould / Leikmynd og búningar:  Rebekka Ingimundardóttir / Rafræn leikmynd og ljósmyndun:  
Snorri Gunnarsson / Kvikmyndagerð og tæknistjórn:  Hákon Már Oddsson / Tónlist:  Jarþrúður Karlsdóttir / Listrænn stöðvarst-
jóri Ísafjörður:  Bjarni Massi Sigurbjörnsson / Listrænn stöðvarstjóri  Seyðisfjörður:  Helgi Örn Pétursson / Listrænn stöðvarstjóri 
Akureyri:  Vigdís Arna Jóns Þuríðardóttir / Tæknilið:  Árni F. Sigurðsson, Eva Björk Kaaber, Kári Gunnlaugsson,
Ólafur Þór Jósefsson, Óli Finns, Saga Garðarsdóttir, Vilborg Ólafsdóttir / Framkvæmdarstjóri:  Ragnheiður Skúladóttir

Nígeríusvindlið
16 elskendur

Um sýninguna skrifar hópurinn, Nígeríusvindlið er sviðslistaviðburður þar sem skoðuð er hugmyndin 
um réttlæti á tímum hnattvæðingar, fjölmenningar og margmiðlunar. Í Nígeríusvindlinu kanna 16 elsken-
dur sífellt greiðara aðgengi íbúa heimsins hver að öðrum gegnum tölvutækni og stafræn rými, og beina 
jafnframt sjónum að því hvað sé sanngjarnt í samskiptum Vesturlandabúa, þ.m.t. Íslendinga, við Þriðja 
heiminn, heim sem við þekkjum yfirleitt lítið og fæst okkar hafa heimsótt. Hvað er svindl? Í hvers hlut 
kemur það að skilgreina hugtökin svindl, siðgæði og réttlæti? 16 elskendur vonast þannig til að varpa 
ljósi á mörkin á milli þeirra sem við skilgreinum sem “okkur sjálf ” annars vegar, og hins vegar þeirra sem 
við kjósum að skilgreina sem „hina.“ Einnig er varpað fram spurningum um eðli gilda, hvort allir menn 
hafi sameiginleg gildi, eða geti haft þau. Stafrænir miðlar voru miðja í rannsóknavinnu sýningarinnar var 
leikhópurinn í stöðugu sambandi við svonefnda svindlara í gegnum skype og emailsamskipti. „Í nígeríus-
vindli er alltaf verið að búa til sögur, segir Hlynur Páll Pálsson einn af meðlimum hópsins, við lugum 
tilbaka að þeim og lygin varð því marglaga.“ 

Birtingamynd stafrænna miðla mátti glöggt sjá í sviðsetningu verksins þegar hópurinn hringdi  í tvo svin-
dlara í gegnum skype í síma þeirra. Samtalið hljóðaði í hljóðheimi verksins svo áhorfendur fylgdust með 
samskiptunum. Einnig hringdi hópurinn í gamla, þýska konu og svindluðu á henni. Hún reyndist hins 
vegar vera leikkona en hópurinn ljóstraði ekki upp um það fyrr en sýningum lauk.
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Örverk um áráttur, kenndir og kynjar
Samstarfsverkefni Herbergi 408 og Áhugaleikhús atvinnumanna

Örverk um áráttur, kenndir og kenjar eru tilraun til þess að beita spegli leikhússins á samtímann. 
Verkin voru sýnd í hádeginu síðasta fimmtudag eða föstudag hvers mánaðar í Útgerð Hugmyn-
dahúss háskólanna á Granda, gömlu netagerð Hampiðjunnar, þar sem hópurinn hafði aðstöðu 
árið 2010.  Hvert verk var kennt við þann mánuð sem það var flutt í.  Aðgangur að verkunum var 
að sjálfsögðu ókeypis í anda Áhugaleikhúss atvinnumanna. en verkin voru einnig send út í beinni 
útsendingu á veraldarvefnum í gegnum Netleikhúsið Herbergi 408.  Hópurinn fékk til samstarfs 
við sig ungt og upprennandi kvikmyndagerðarfólk,  útskriftarnema af Lista- og fjölmiðlasviði Bor-
garholtsskóla. Unga fólkið sá um upptökur, beinar vefútsendingar og eftirvinnslu allra verkanna 
undir styrkri stjórn Hákonar Más Oddsonar kvikmyndagerðarmanns. Beinar vefútsendingar fóru 
fram í gegnum Listaháskóla Íslands sem hefur verið einn af stuðningsaðilum leikhússins.
Um verkið skrifar hópurinn: Við völdum okkur skissu sem form. Unnið var hratt með atburði 
líðandi stundar, stemningu árstíðarinnar og andrúmsloftið í samfélaginu. Sýningarnar voru stuttar, 
hraðar, hráar og beinskeyttar, þær voru sýndar í hráu iðnaðarhúsnæði að viðstöddu stóru kvikmy-
nda- og útsendingarteymi með stóran hluta áhorfenda sitjandi heima í stofu við tölvuskjáinn.

Lokaverkið Desember var frumsýnt að lokinni samfelldri endursýningu allra verkanna sem átti sér 
stað á gamlársdag 2010 og mynduðu þá örverkin 12 eitt heildstætt verk, annál ársins  2010. 
Stafrænir miðlar birtast hér í verki í miðlun og í efnistökum. Hægt er að upplifa verkið á heimasíðu 
hópsins - http://herbergi408.is/wordpress/?page_id=10 
Í tengslum við örverkaröðina gaf Áhugaleikhús atvinnumanna út bókin „2010 Lárétt rannsókn“ 
sem gefur innsýn inn í vinnuna með verkin og hugmyndir listamanna leikhússins um hlutverk 
sviðslistarinnar í samtímanum.

Leikstjóri og höfundur:Steinunn Knútsdóttir / Leikarar:Aðalbjörg Árnadóttir, Arndís Hrönn Egilsdóttir, Árni Pétur Guðjónsson, 
Halldóra Malín Pétursdóttir, Hannes Óli Ágústsson, Jórunn Sigurðardóttir, Kristjana Skúladóttir, Lára Sveinsdóttir, Orri Huginn 
Ágústsson, Ólöf Ingólfsdóttir, Rúnar Guðbrandsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson o.fl.

A provocation pure and simple 
Saga Sigurðardóttir
Reykjavík Dance Festival / NúnaNow

Stafrænir miðlar voru beinn innblástur að verkinu A provocation pure and simple, en þótt stafrænir 
miðlar hafi ekki beinlínis verið notaðir tæknilega í sýningunni þá var sýningin sviðsett á green-
screen sem eitt allsherjar youtube-myndband og allir referansar voru meira og minna referansar í 
efni frá stafrænum miðlum, til að mynda Youtube ofl.
 
Saga Sigurðar skrifar okkur í bréfi um sýninguna eftirfarandi lýsingu á innblæstri og miðlun verk-
sins: Hvernig vinnur poppmenningin á skynjun okkar á lifandi viðburðum? Hvaða mælistiku setur 
stafrænn veruleiki á það sem við upplifum sem einstakt eða athyglisvert? Á sviðinu blasir við myn-
darlegur “green-screen”, á honum ljóskastarar, öflugar viftur og leikkona í samfestingi. Umbúðirnar 
tilheyra settum reglum; með því að kynna til sögunnar heim sem vísar staðfastlega í ímyndir úr 
afþreyingar- og poppmenningu, er hvatt til vangaveltna um samhengi og tilurð athafnar. Grænsk-
járinn stendur fyrir rými hins ímyndaða, þar sem áhorfendur varpa sínum ímyndum á atburðarrási-
na og undirstrika gjána  milli þess sem túlkað er á sviðinu og þess sem túlkað er í huga hvers áhor-
fanda fyrir sig.
Hvað gerist í ferlinu þegar áhorfandinn þarf að þýða milli kunnugleika popp-miðla og hins, þess 
sem fer fram á sviðinu? Að lokum er ekki spurt að því hver hafi skapað hvaða ímynd heldur hvaðan 
viðbrögð okkar við slíkum ímyndum spretti og hvað valdi þeim tilfinningum? Hvað er það sem 
skapar hugarfar?

Aðstandendur sýningarinnar -  Leikstjórn: Anat Eisenberg, samið í samvinnu við Sögu Sigurðardóttir /  Flytjendur: Saga Sigurðardót-
tir og Dani Brown / Dramatúrgía: Dani Brown / Ljósahönnun: Benjamin Schallike



82 83

Stafræ
nar sviðslistr

Leikárið 2009 - 2010

Við teygjum rannsóknina aðeins með því að nefna tvær sýningar til viðbótar 
sem okkur var sérstaklega bent á og förum því aftur í tíma um eitt ár, eða til 

leikársins 2009 - 2010.

Herbergi 408
eftir leikhópinn Herbergi 408

Herbergi 408 er annars vegar tilbúið hljóðverk, samsett af Hrafnhildi Hagalín og 
Steinunni Knútsdóttur, sem hægt er að hala niður í heild af heimasíðu leikhússins www.
herbergi408.is og hins vegar interaktíft netverk þar sem netleikhúsgesturinn ræður för 
og framvindu verksins.

Myndin hér fyrir ofan sýnir okkur hvernig verkið birtist en það er hljóðleiðsögn sem 
finnst á netinu þar sem áhorfandi upplifir verkið með því að velja sér leið í gegnum 
neðanjarðarlestakerfið. Verkið fjallar um hjónin Önnu og Einar og dóttur þeirra Sonju 
sem virðast lifa hamingjusömu lífi í smábæ úti á landi. Þegar náin vinkona fjölskyl-
dunnar deyr á dularfullan hátt fara hlutirnir á verri veg, ýmislegt kemur í ljós um hina 
yfirborðsfáguðu fjölskyldu og af stað fer ógnvænleg atburðarás. Þegar verkið var sýnt var 
opnunargjörningur verksins var yfirheyrsla lögreglunnar yfir persónum verksins vegna 
dauða fjölskylduvinkonunnar. Auk íslensks lögreglumanns hefur verið fenginn erlendur 
sérfræðingur til þess að taka þátt í yfirheyrslunni og talar hann beint frá Helsinki við 
persónur verksins. Gjörningur var lokakaflinn í verkinu og var tekinn upp og lagður á 
netið sem hluti af verkinu.
Verkið notast við stafræna miðla í miðlun sinni með því að láta internetið vera leikhús 
og miðil þess. Eins var notast við skype milli landa í opnunargjörningi verksins. 

Aðstandendur Herbergi 408 - Handrit og leikstjórn: Hrafnhildur Hagalín og Steinunn Knútsdóttir / Tónlist og hl-
jóðmynd: Kira Kira / Nethönnun, -forritun og teikningar: Þorlákur Lúðvíksson / Upptökur og hljóðblöndun: Sigurður 
Ingvar Þorvaldsson / Samsetning hljóðverks: Sigurður Ingvar Þorvaldsson, Steinunn Knútsdóttir og Hrafnhildur 
Hagalín. / Leikarar: Aðalbjörg Árnadóttir, Árni Pétur Guðjónsson og Harpa Arnardóttir. / Einnig koma fram: Áslaug 
Skúladóttir, Hrafnhildur Hagalín, Jussi Johnson, Ólöf Ingólfsdóttir, Hannes Ágúst Ólafsson, Steinunn Knútsdóttir, 
sölufólk í Víetnömsku búðinni, Suðurlandsbraut, tælensk kona á förnum vegi.
Steinunn Knútsdóttir

Steinunn er listrænn stjórnandi og stofnandi Netle-
ikhússins Herbergi 408. Í rannsókn þessari tökum við 
stutt viðtal við Steinunni (sem hægt er að horfa á hér 
fyrir neðan) um Netleikhúsið Herbergi 408. Steinunni 
segir að Netleikhúsið sé leikhús á veraldarvefnum þar 
sem form og innihald lýtur lögmálum nýrrar víddar 
veraldarvefsins. Frá stofnun 2008 hefur leikhúsið 
staðið fyrir tilraunum með veraldarvefinn sem miðil, 
rými og heim þar sem sögur verða til, sögur eru 
sagðar og gáttir myndast á milli staða. Leikhúsið vin-
nur með beinar vefútsendingar, gagnvirkni og nýjan 
frásagnarmáta þar sem nálgast má verkin á margvísle-
gan hátt. Leikhúsið hefur verið tilnefnt í tvígang til 
Prix Europa, verðlauna evrópskra ljósvakamiðla í 
flokknum rísandi miðlar.

Viðtal við Steinunni um Netleikhúsið Herbergi 408 
má finna á heimaslóðinni:

https://vimeo.com/134397297 
password: steinunnknuts

Brot út viðtali: 

SK: Hvernig birtist mannlegt eðli á 
netinu?

SK: Sjálfssviðsetning, þú ert ekki sá sem 
þú þykist vera. 

SK: Við erum djarfari á netinu því það 
er nýr staður. Við erum ennþá að finna 
mörkin og ábyrgðina.

(Steinunn Knútsdóttir og Ragnheiður 
Harpa  ræða sýningar hópsins Herbergi 
408)
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Rannsóknarskýrsla Alþingis
Upplestur
Borgarleikhúsið

Rannsóknarskýrsla Alþingis var lesin upp í Borgarleikhúsinu í kjölfar þess að hún var 
gefin út. Lestrinum var varpað á internetið. Alls komu 45 leikarar að lesningu hennar og 
tók það næstum 4 daga. Dyr Borgarleikhússins stóðu opnar allan sólarhringinn meðan á 
lestrinum stóð.

Samantekt

Við gerð þessarar samantektar leituðum við að sýningum sem endurspegluðu rannsók-
narspurninguna. Sýningarnar eru fjölbreyttar og ólíkar. Samantektin er tilraun til að fanga 
sneiðmynd af því sem hefur verið sett upp á Íslandi á síðustu árum sem endurspegla stafrænar 
sviðslistir. Við fórum eftir sýningum skráðar til Grímunnar, sem og sýningar sem við þefuðum 
uppi eftir viðtöl við ýmsa listræna stjórnendur. Við vonum að yfirlitið hafi gefið ágætis innsýn 
inn í dæmi um stafrænar sviðslistir á Íslandi og notkun stafrænna miðla í verki.
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Hugleiðingar
Þessi kafli er samansafn opnanna. 
Hér viljum við með brotum annarra og okkar opna á möguleika og hugleiðingar sem 
kvikna við rannsókn sem þessa. 

New Audiences in Performing Arts
Martin Wollesen
https://www.youtube.com/watch?v=blpnkFfcU1A

The fear of the deminishing value of the authentic 
real experience.
A parallel frustration in the performing arts:
that audiences of today cannot appriciate performing 
arts.

Have audience lost the capacity to experience the 
depth of the performing arts?
Audiences are not dumb. Creativity always thrives.

Perhaps the problem lies in how we present the arts.

Restrictions we set as audiences members and have 
forgot why.
Exp. Rules and regulations at a classical concert.
The way we persieve the arts. 

Never let your fear override your curiousity.
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The power of imagination will become critical. In an informa-
tion society, no thought, debate or dream is wasted – whether 
conceived in a tent camp, prison cell or the table football space 
of a startup company.
[....]
Millions of people are beginning to realise they have been sold 
a dream at odds with what reality can deliver. Their response is 
anger – and retreat towards national forms of capitalism that 
can only tear the world apart. Watching these emerge, from the 
pro-Grexit left factions in Syriza to the Front National and the 
isolationism of the American right has been like watching the 
nightmares we had during the Lehman Brothers crisis come 
true.
We need more than just a bunch of utopian dreams and small-
scale horizontal projects. We need a project based on reason, 
evidence and testable designs, that cuts with the grain of history 
and is sustainable by the planet. And we need to get on with it.

(brot út grein: The End of Capitalism has Begun:
http://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapital-
ism-end-of-capitalism-begun)

What do we call this time? It’s not the information 
age: the collapse of popular education movements 
left a void filled by marketing andconspiracy theo-
ries. Like the stone age, iron age and space age, the 
digital age says plenty about our artefacts but little 
about society. The anthropocene, in which humans 
exert a major impact on the biosphere, fails to dis-
tinguish this century from the previous 20. What 
clear social change marks out our time from those 
that precede it? To me it’s obvious. This is the Age of 
Loneliness.

(brot úr grein: Age of Loneliless:http://www.theguardian.
com/commentisfree/2014/oct/14/age-of-loneliness-killing-
us)

Safn hugleiðinga úr inngangi að bókinni:
Intamacy Across Visceral and Digital Space 
e. Maria Chatzichristodoulou, Rachel Zerihan
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Performans í tölvuleikjum - Leikjafræði

EVE Online

Fyrirtækið CCP er með stærstu fyrirtækjum á Íslandi í dag, það hefur hlotið mikla umfjöllum erlen-
dis. Fyrirtækið var stofnað árið 1997 af þeim Reyni Harðarsyni, Þórólfi Beck og Ívari Kristjánssyni. 
 
Árið 2003 gaf CCP út Eve Online sem er ennþá þeirra stærsti tölvuleikur í dag, árið 2013 voru 
meira en 500.000 skráðir spilarar. Við töluðum við Steven Clark sem Eer leikjahönnuður [System 
Desginer] fyrir CCP. 

 ,,Eve er opin heimur þar sem það er til ákveðin söguþráður en á sama   
 tíma hefur það voða lítil áhrif á heiminn. Eve er eins og sandkassi   
 þar sem spilendur stjórna sér sjálfir. “
 
CCP leggur áherslu á að búa til ramma í kringum leikinn. Miðað er að því að gera leikinn einfaldan 
í spilun og stýrikerfið aðgengilegt og auðskiljanlegt notendum. 
 
 „It´s a game about stories even though we are not making them.”

Það er enginn beinn söguþráður í EVE Online; enginn er ráðinn inn í fyrirtækið til þess skrifa 
söguþráð. Þeir sem hafa áhuga á að skrifa gera það. En skrifin eru oftast á formi forritunar; um ný 
svæði, nýja hluti í heiminum en ekki um beina framvindu. 

 „Atburðarásin verður til hjá notandanum sem spilar leikinn. Þú ert ekki
  settur inn í aðstæður; þú skapar þær sjálfur sem spilandi.”

Steven segir að atburðarásin í EVE Online verði til eins og fiðrildaáhrif [Butterfly-Effect], spilendur 
komast inn í heiminn og regluverk hans og innan þess getur í rauninni allt gerst; í flóknu samspili 
orsaka og afleiðinga. Sagan er gagnvirk, lífræn og kemur frá spilendum leiksins. 

Aðferðafræði leikhússins & leikjafræðarinnar
Lífrænar sögur sem spretta upp úr gagnvirkum 
heimi. 
Fiðrildaáhrif. 
Marglaga frásögn. 
Efnið er manneskjan í hinum stafræna heimi.
Hvernig er dramatúrgían?
Hver er höfundurinn? 
Hver er áhorfandinn? 
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Við í rannsóknarteyminu sóttum vinnus-
tofuna Technical Picnic í Tampere. Þar var 
hópur frá Norður- og Eystrasaltslöndum 
valin saman til að kanna hvernig það 
væri að skapa með tæknina sem hluti af 
skapandi ferli. 

Vinnusmiðjuna leiddu leiðbeinendur 
frá MAPLAB í Utrecht. Forritarar og 
leikhúslistamenn unnu saman í 6 daga að 
því að gera tilraunir og skapa. 

Hér eru nokkrar myndir úr því ferli en 
eitt aðalverkefni sem okkur var fengið var 
að vinna með forritið Ísadóra, það heitir í 
höfuðið á dansaranum Ísadóru Duncan en 
hana dreymdi um að gera ákveðna hluti 
í verkum sínum sem varð upphaf þessa 
forrits. 

Technical Picnic Manifesto:
      
“Theatre is the slowest art form in the field of performing arts to incorporate new technical appli-
cations in order to bring itself up to date. In good and in bad, theatre has barricaded itself far away 
for the present technical possibilities to participate in and to represent the world around us. By 
aborting itself from the reform theatre conserves itself beyond the reach of new publics, perspectives 
and new kind of theatre makers ́ generation. Technical equipment and applications could open us 
new possibilities e.g. in spatial experiences, acting and dramaturgy.
      
As open-minded theatre makers, we could discover new worlds and dimensions for us and for our 
publics to experience. It only demands us to surpass our fear towards the new. We must constantly 
re-evaluate the working processes within the performing arts and develop new ways to communi-
cate within the artistic crew in order to pursue our quest for the new expression. We must learn to 
appreciate our own special expertise and develop ways for it’s distribution to others in the common 
artistic design and rehearsal processes. Furthermore to discover new forms of expression, we must 
adopt the mind-set of an explorer and see technology as a co-creative artistic force. ”

- Mika Lehtinen
Development director, theatre director 

Centre for Practise as Research in Theatre T7
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Ég gekk inn í þetta verkefni til þess að öðlast meiri þekkingu um hvernig nútíma 
leikhúsið er að fjalla um stafræna miðla. Einnig til þess að sjá hvernig þeim væri beitt í 
nútíma leikhúsi. Niðurstöður rannsóknar okkar komu mér á óvart og ferlið var krefjandi 
og skemmtilegt. Það var gaman að sjá hvað íslenskt leikhús hefur lítið átt við stafræna 
miðla þegar kemur að dramatúrgíu. Þó vissulega sé notast við myndvörpun og ýmsa nýja 
tækni þá er ekki hægt að segja að stafrænt leikhús sé hér á íslandi. 

Það sem stóð hvað mest uppúr í ferlinu var workshop sem rannsóknar teymið fór til 
Tampere í Finnlandi þar sem við fengum tækifæri að vinna með nýjustu tækni í my-
ndvörpum og mapping. Undir leiðsögn Joris Wejdon stofnanda MAPLAB samtakana 
vorum við kynnt fyrir forriti sem hét Isadora sem er margmiðlunastjórnunartæki. Sem 
gerir notendum þess kleift að stjórna ljósi, hljóði, myndböndum, keyra sýningar og map-
pa.  6 dagar í blackboxi um heitan júlí með stórkostlegu fólki víða af úr Skandenavíu bjó 
til stórkostlegt vinnu umhverfi. Fagmennska og áhugi á því sem koma skal í tækni sem 
hægt er að nýta á sviðinu var í hámarki. 

Það sem liggur nú fyrir að reyna að koma af stað stafrænu leikhúsi á Íslandi, vonandi 
mun þetta rit hjálpa til að sýna fólki hvað það er lítið um það á íslandi og ná að ýta fólki í 
rétta átt þegar kemur að því að fikra sig áfram með nýtækni. Íslenska leikhúslandslagið er 
með ótappaða auðlind sem það hefur ekki nýtt þegar kemur að miðlun. Það er mín von 
að með þessu riti verði vitundarvakning á þeim möguleikum sem tæknin hefur að bjóða 
og upp vakni forvitni um hvernig sé best fyrir okkur að nýta hana í okkar list. 

Sigurjón Bjarni Sigurjónsson
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Lokaorð
Ragnheiður Harpa
Hvað finnst þér Gréta, eftir þetta allt saman?
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Mér finnst við ekki vera nærri því nálægt því að vera búin. . .
Ragnheiður Harpa
Nei, ég er sammála. Mér finnst við vera bara í einhverskonar upphafi. Eins og standa í fjörunni og 
horfa út á sjóinn…
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Algjörlega. Og hvað nú?
Ég vona að einhver taki við þessu og haldi áfram
Ragnheiður Harpa
Já, mér finnst eins og við séum öll á einhverjum upphafspunkt. Þeir sem eru að rannsaka, þeir sem 
eru að skapa. Þetta er svo nálægt okkur. Við sjáum ekki hvaða áhrif þetta hefur.
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Það er svo margt sem er hægt að skoða. Okkur vantar líka einhverskonar tilfinningu fyrir því 
hvernig þetta stafræna er að breyta því hvernig við segjum sögur, hvernig við tjáum okkur, skyn-
jum heiminn, hvernig við byggjum upp samfélag í rauninni. ALLT
Ragnheiður Harpa
já, það er eins og við þurfum að endurskilgreina í einhverjum grunni. Hvernig við tengjumst, 
eigum samskipti. Í grunninn býr sagan okkar einhvern veginn.
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Með nýjum kynslóðum. Frá því sem var áður.
Ragnheiður Harpa
Gerist bara hraðar. Við erum alltaf á einhverskonar upphafspunkti sama í hvaða tíma við erum.
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Stafrænir miðlar eru miklu meira en tækni. Þetta eru nýjar boðleiðir. Ný vídd
Ragnheiður Harpa
Þetta er okkar. Og við sjáum svo hvernig við siglum inn í þetta. Algjörlega!
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Miklu hraðar. Og það er vistað einhversstaðar úti í staðleysu
Ragnheiður Harpa
Mér finnst þetta spennandi...
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Mjög spennandi.
Ragnheiður Harpa
Ég hlakka til að sjá hvernig heimurinn breytist á okkar tímum.
Þá verður þetta skjal mjög úrelt eftir smástund.
En það verður samt til. Og var til. Og það skiptir máli.
kannski. kannski ekki samt. við sjáum til.
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Já. Og kynslóðin á eftir okkur. Við ólumst upp með internetinu. En svo er fólk að verða fullorðið 
núna sem hefur aldrei þekkt annað en nettengingu
Ragnheiður Harpa
einmitt...
Gréta Kristín Ómarsdóttir
Já, þetta verður rosa fljótt úrelt held ég..

Ragnheiður Harpa
haha! Kannski bara á morgun!
Gréta Kristín Ómarsdóttir
En okkur tókst að búa til eitthvað yfirlit þó. Hvað gerðist á akkúrat þessum tíma
Ragnheiður Harpa
Tilraun til þess allavega
takk fyrir mig Gréta!
Gréta Kristín Ómarsdóttir
TAKK FYRIR MIG HARPA <3 
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