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Útdráttur

 Um miðja síðustu öld kom fram á sjónarsviðið maður sem myndi gjörbreyta 

kvikmyndaiðnaðinum í Hollywood og víðar. Þetta var grafíski hönnuðurinn Saul Bass og það sem 

hann gerði fyrir fortitlahönnun er enn við lýði í dag. Með samstarfi hans við Alfred Hitchcock, Otto 

Preminger, Billy  Wilder, Martin Scorcese og fleiri leikstjóra opnaði hann augu heimsins gagnvart 

möguleikunum fyrir grafíska hönnun í kvikmyndum. Síðan þá hafa hönnuðir sem vinna við 

kvikmyndagerð haldið á lofti hugmyndafræði Bass um að skapa fortitla sem fara að kjarna 

myndarinnar og skapa ómeðvituð tengsl við áhorfandann. En áhrifin sem fortitlar hafa á 

kvikmyndagesti eru af mörgum toga. Sumir hönnuðir og aðrir aðilar innan kvikmyndageirans hafa 

haldið því fram að fortitlar eigi að þjóna hagkvæmum og huglægum tilgangi; að viðurkenna 

aðstandendur kvikmyndarinnar og á sama tíma skapa andrúmsloft sem endurspeglar þá stemningu 

sem ríkir í kvikmyndinni sem fortitlunum fylgja. Þó að ekki sé hægt að færa sönnur fyrir því að 

fortitlar auki skemmtanagildi kvikmyndar, geri hana betri eða skili sér í auknum gróða, þá eru 

fortitlahönnuðir enn að vinna hörðum höndum við að skapa það sem telja mætti list. En á meðan 

tækninni hleypir fram og möguleikunum við fortitlahönnun fjölgar þá virðast fortitlar engu að síður 

vera sjaldséðir hvítir hrafnar í kvikmyndaiðnaðinum í dag. Vissulega eru það fríðindi hvers 

leikstjóra fyrir sig að ákveða hvort fortitlar eigi að fylgja myndinni, en í þessari ritgerð verður lagt 

kapp á að benda á kosti fortitla og um leið réttlæta tilveru þeirra, af því að fortitlahönnun, ólíkt 

annarri list, gefur hönnuðum kleift að leika sér með liti, hreyfandi myndir, form, letur og tónlist, og 

sameina það allt undir einum hatti. Enn fremur má nefna að það sem fortitlar eiga sameiginleg með 

t.d. myndlist, er m.a. það að þeir bera vitni um breytingar í samfélaginu, hvort sem þessar 

breytingar eru tæknilegar eða hugmyndafræðilegar og endurspegla tíðaranda hverrar kynslóðar.
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Inngangur

 Flestir þekkja þá eftirvæntingu og unað sem fylgir því að sjá tjöldin hörfa frá silfurskjánum 

og sjá hreyfandi myndir sem færa mann í aðra veröld. Hér um ræðir kvikmyndir. Salurinn myrkvast, 

ljósi er varpað á hvítt tjald, spenna, ástir og örlög eru borin fyrir okkur til þess að njóta. Oftar en 

ekki erum við mjúklega leidd inn í þessa veröld og þar koma fortitlar til sögunnar. 

 Fortitlar eru sá partur kvikmyndarinnar sem kemur á undan myndinni sjálfri. Hins vegar ber 

að muna að fortitlar og opnunartitlar eru ekki sami hluturinn. Fortitlar eru sjálfstæð myndaröð sem 

er ekki partur af handriti myndarinnar og notast sjaldan við filmubúta úr henni. Opnunartitlar eru oft 

notaðir í staðinn fyrir eða með fortitlum og eru oftast  nær einskorðaðir við það að vera texti lagður 

ofan á myndbút úr myndinni. Hvort  tveggja leiðir okkur inn og kynnir fyrir okkur hverjir 

aðstandendur kvikmyndarinnar eru en ólíkt opnunartitlum þá gefa fortitlar tóninn af því sem koma 

skal og hafa áhrif á viðmót áhorfandans gagnvart komandi mynd. En hver eru heildaráhrif fortitla 

og hvað er það sem réttlætir tilvist þeirra? Hafa fortitlar, sem nú virðast vera orðnir fágætari en 

áður, einhvern annan tilgang? 

 Mikilvægt er að skilgreina hvar og hvernig fortitlar nýtast innan kvikmyndalistarinnar (fortitlar 

í sjónvarpsþáttagerð lúta öðrum reglum) svo hægt sé að skila mælanlegum niðurstöðum um áhrif 

þeirra. Á næstu síðum verður reynt að auka vitund almennings á fortitlum í von um að varðveita 

listformið. Einnig verður varpað fram kenningum um hvaða áhrif fortitlar hafa á kvikmyndaformið 

sjálft, sölu- og áhorfstölur og væntingar áhorfandans gagnvart kvikmyndinni sem fylgir fortitlunum. 

En til þess að komast  að því verður saga fortitla rakin í örfáum orðum og litið til þróunnar fortitla í 

Hollywood kvikmyndum á síðari hluta 20. aldarinnar. Rýnt verður í verk eftir Saul Bass auk þess að 

athugað verður hvað fortitlahönnuðir nútímans hafa að segja um sitt fag. Þar að auki verður tengingin 

milli fortitla, grafískrar hönnunar og markaðssetningar útskýrð til þess að varpa ljósi á hvort samræmi 

milli þessara hluta skili sér í auknum viðbrögðum áhorfandans. Að lokum verða teknar fyrir fimm 

kvikmyndir, hver með mismunandi áherslum í sínum fortitlum, og þær greindar út frá grafísku, 

tæknilegu eða hugmyndfræðilegu sjónarmiði. Þessar myndir eru; Spartacus (1960), Superman: the 

movie (1978), American psycho (2000), Juno (2007) og Chasing Amy (1997). 
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Hvað eru fortitlar

Samsetning fortitla

 Til þess að forðast misskilning seinna meir er vert að skilgreina hvað gerir fortitil að fortitil 

og fara yfir þau helstu hugtök sem notuð eru yfir upphaf kvikmynda. Hefðbundinn byrjun í 

Hollywood kvikmynd inniheldur einhverja eða alla af þessum þáttum: kalt upphaf (e. cold open), 

opnunartitla og fortitla. Til þess að útskýra þessi element er nóg að skoða nánar eina af vinsælustu 

kvikmyndaseríum sögunnar; Það eru myndirnar um kvennabósann og drykkjurútinn Bond, James 

Bond.1 Hver einasta mynd í seríunni um þennan fjölhæfa lífskúnstner hefst með mögnuðu atriði þar 

sem söguhetjunni eru gerð góð skil. Þessi hluti upphafs myndarinnar er kallaður kalt upphaf og 

kemur á undan opnunar- og fortitlum. sjá mynd 1 Svona atriði eru oft  notuð til þess að undirstrika um 

leið persónueinkenni aðalsöguhetjunnar, sögusvið myndarinnar, tímabil o.fl., en þarf þó ekki 

nauðsynlega að tengjast restinni af söguþræði kvikmyndarinnar. Þar á eftir koma svo fortitlar; oft á 

tíðum flókin röð kvikmyndabúta sem er mjög grafísk, birtir upplýsingar um helstu aðstandendur 

kvikmyndarinnar ásamt því að innihalda titillagið. sjá mynd 2 Þessi hluti er ekki partur af handriti 

myndarinnar og notast  ekki við upphafsatriði hennar. Á eftir fortitlunum koma næstir opnunartitlar. 

Hér eru á ferðinni áframhaldandi upplýsingatexti um aðstandendur myndarinnar, sem er lagður ofan 

á annað hvort á hreinan bakgrunn eða á filmubút úr myndinni sjálfri. sjá mynd 3

Upphaf fortitlahönnunar

 Á sínum tíma voru fortitlar kallaðir „bakgrunnstitlar,” sem 

lýsir því vel hversu lítil áhersla var lögð á þennan part 

kvikmyndarinnar. En þó þeir hafi verið til í einhverri mynd allt 

frá árinu 1916 (kvikmyndin Intolerance frá árinu 1916, leikstýrð 

af D.W. Griffith) var ein af þeim fyrstu til þess að leggja mikinn 

þunga í sína fortitla og opnunaratriði) þá var það ekki fyrr en á 

sjötta áratug tuttugustu aldarinnar að fortitlar fengu virkilega að 

njóta sín. Með tilkomu manna á borð við Saul Bass sjá mynd 4 tók þróunin við gerð fortitla stórt skref 

fram á við. Hann gjörbreytti hugmyndafræðinni um fortitla, en þeir höfðu hingað til aðallega 

samanstaðið af bakgrunnsmyndum, hreyfandi eða stöðugum, með letri þrykkt ofan á myndina. Þessi 

5

1 Mike Avila, „What Is the Most Successful Movie Franchise of All Time?,” á heimasíðu Yahoo Movies, 13. 
maí 2010, sótt 11. janúar 2012 af http://movies.yahoo.com/feature/lifeslittlemysteries-what-is-the-most-
successful-movie-franchise-of-all-time.html 

Mynd 4. Saul Bass.

http://movies.yahoo.com/feature/lifeslittlemysteries-what-is-the-most-successful-movie-franchise-of-all-time.html
http://movies.yahoo.com/feature/lifeslittlemysteries-what-is-the-most-successful-movie-franchise-of-all-time.html
http://movies.yahoo.com/feature/lifeslittlemysteries-what-is-the-most-successful-movie-franchise-of-all-time.html
http://movies.yahoo.com/feature/lifeslittlemysteries-what-is-the-most-successful-movie-franchise-of-all-time.html


Mynd 1. Dæmi um kalda opnun.

Mynd 2. Dæmi um fortitla.

Mynd 3. Dæmi um opnunartitla.
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stíll, ef stíl má kalla, gerði lítið fyrir kvikmyndina sjálfa annað en að lýsa staðarháttum eða gefa til 

kynna hvort hér væri á ferðinni gamanmynd, spennumynd, o.s.frv. Saul Bass, hins vegar, skilgreindi 

fortitil sem eins konar undanfari stærra verks.2  Rétt eins og forspil á undan óperu, formáli á undan 

grískum harmleik og forleikur á undan kynlífi þá var Saul Bass á þeirri skoðun að fortitlar ættu að 

væta varir manns af löngun eftir því sem kæmi næst. Hann vildi einnig meina að fortitlarnir ættu að 

skapa vissa stemningu og móta andlegt ástand áhorfandans áður en að sjálf kvikmyndin hófst. Með 

það fyrir sjónum lagði hann áherslu á að fortitlar ættu að endurspegla kjarna kvikmyndarinnar og 

varpa fram í sinni einföldustu mynd.3  Fortitlarnir fyrir kvikmyndina The man with the golden arm 

eftir leikstjórann Otto Preminger4  eru gott dæmi um það hvernig fortitlar geta dregið fram kjarna 

myndarinnar, sem í þessu tilviki er umbreyting og afmyndun fíkilsins, og varpað honum fram á 

abstrakt og þrúgandi máta. sjá myndir 5-9 Með þessum fortitlum hefur Bass tekist að undirbúa andlegt 

ástand og viðmót áhorfandans fyrir því sem koma skal án þess að gefa það of sterkt til kynna við 

hverju hann eigi að búast. Annað gott dæmi er framlag Bass til kvikmyndarinnar Vertigo eftir Alfred 

Hitchcock.5  Myndin fjallar um fyrrverandi lögreglumann sem er dreginn inn í atburðarás þar sem 

svik og undirferli leiða hann í ógöngur, en undirtónn kvikmyndarinnar er samt alltaf hringiða 

geðveilu og brjálæðis sem aðalpersónan er föst í. Þessu er gerð góð skil í fortitlunum, einnig 

hannaðir af Saul Bass, þar sem spíralteikningar og skuggamyndir af aðalpersónunum undirstrika 

það ójafnvægi sem fylgir svima (e. vertigo) ásamt því að skapa sjónræna myndhverfingu fyrir 

þráhyggju og andlegt ójafnvægi aðalpersónunnar. sjá myndir 10-14  Spíralteikningarnar, sem voru 

upprunalega ‘fundnar upp’ af franska stærðfræðingnum Lissajous á seinni hluta 19. aldar, og seinna 

meir gerðar af kvikmyndagerðarmanninn John Whitney fyrir Vertigo, voru í takt við listastefnu 

módernista sem vildu færa listina nær vísindum.6

Tækniframfarir og möguleikarnir sem þeim fylgja

 Frá tímum Saul Bass hafa aðferðirnar við gerð fortitla þróast í ýmsar áttir og til þess að 

skilja hver staða fortitlahönnunar er í dag er mikilvægt að skoða hvað tækniframfarir innan 

kvikmyndagerðar hafa haft í för með sér. Með tilkomu nýrrar tækni og aukinna umsvifa, bæði í 

grafískri hönnun og kvikmyndagerð, hafa fortitlar tekið á sig fleiri form. Kvikmyndir og fortitlar 

7

2 Jennifer Bass og PAt Kirkham: Saul Bass: A life in film & design, Laurence King publishing Ltd., 2011, bls. 106.

3 Sama rit, bls. 107.

4 Otto Preminger: The man with the golden arm, Otto Preminger films, 1955.

5 Alfred Hitchcock: Vertigo, Paramount Pictures, 1958.

6 Bass og Kirkham: Saul Bass: A life in film & design, bls. 179.
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Mynd 10. Vertigo.Mynd 5. Man with the Golden Arm.

Mynd 11. Vertigo.Mynd 6. Man with the Golden Arm.

Mynd 12. Vertigo.Mynd 7. Man with the Golden Arm.

Mynd 13. Vertigo.Mynd 8. Man with the Golden Arm.

Mynd 14. Vertigo.Mynd 9. Man with the Golden Arm.



hafa því fengið að þróast samhliða og notast að mörgu leyti 

við sömu tæknina. Á sjötta áratug 20. aldarinnar voru flestar 

kvikmyndir komnar í lit. Á árunum sem fylgdu þróaðist 

aðferðin við filmu klippingu frá því að vera framkvæmd á 

uppistandandi Moviola vél sjá mynd 15 yfir í hið byltingarkennda 

Steenbeck  kerfi. sjá mynd 16 Moviola vélin var upprunalegu 

ætluð sem einskonar heimabíó myndvarpi, en á árunum 

1923-1924 þegar vélin kostaði rúmlega 600 bandaríkjadollara 

(u.þ.b. 20.000 bandaríkjadollarar í dag) voru fáir sem keyptu 

slíka vél. Það var ekki fyrr en Iwan Serruier, einn af 

uppfinningamönnum vélarinnar, ákvað að taka burt 

ljóslampann og snúa vélinni við, að fólk, og sérstaklega 

stúdíóeigiendur, fóru að sína henni áhuga, því þá nýttist hún 

sem klippivél og kostaði aðeins 125 dollara.7  Moviola vélin 

gerði klippum kleyft að skoða nákvæmar hvern filmubút fyrir 

sig til þess að finna hvar best væri að splæsa þeim saman. 

Hún var í notkun alveg til ársins 1970 þegar svokallað 

„flatbead” klippivélar urðu algengari.8  Steenbeck var ein af 

þessum ‘flatbead‘ klippivélum. Möguleikarnir til að klippa 

filmu voru meira eða minna þeir sömu á báðum vélunum, og 

er helsti munur þeirra sá að Steenbeck vélin er þróaðari, 

vinnur hraðar og hefur stærri skjá.9 

 Á níunda áratugnum, þegar tölvuöldin leit dagsins 

ljós, komu á markaðinn forrit sem myndu gjörbreyta 

kvikmyndaiðnaðinum. Hugbúnaður á borð við Avid og Final Cut Pro sjá myndir 17 og 18 bauð upp á 

viðmót sem var þægilegt og einfalt í notkun. Bæði kerfin höfðu auðþekkjanlegt  viðmót sem 

notendur „flatbead” véla könnuðist við. Í dag njóta þeir sem að fortitlum koma, og hönnun almennt, 

ógrynnis af möguleikum í sinni vinnu. Adobe After Effects, þrívíddarteikniforrit og tölvuteiknaðar 

9

7 Heimasíða Moviola, Moviola, sótt 10. janúar 2012 af http://moviola.com/node/13

8 Moviola, Wikipeda, Wikimedia Foundation Inc., sótt 5. janúar 2012 af http://en.wikipedia.org/wiki/Moviola

9 Steenbeck, Wikipeda, Wikimedia Foundation Inc., sótt 5. janúar 2012 af http://en.wikipedia.org/wiki/Steenbeck

Mynd 16. Steenbeck klippunarvél.

Mynd 17. Avid klippiforritið.

Mynd 18. Final Cut Pro.

Mynd 15. Moviola.

http://moviola.com/node/13
http://moviola.com/node/13
http://en.wikipedia.org/wiki/Moviola
http://en.wikipedia.org/wiki/Moviola
http://en.wikipedia.org/wiki/Steenbeck
http://en.wikipedia.org/wiki/Steenbeck


myndir (e. CGI) hafa bætt við þá flóru aðferða sem hönnuðir geta nýtt sér við gerð fortitla og gert 

það að verkum að fleiri geta reynt fyrir sér í slíkri hönnun.10

Fortitlar nútímans

 Í dag er tæknin komin á það stig að erfitt  er að ímynda sér hversu þróaðri hún gæti orðið. En 

meðan tækninni hleypir fram er vert að spyrja hvort eða hvernig hugmyndafræðileg nálgun við gerð 

fortitla hafi breyst. Margir af fortitlahönnuðum nútímans, meðal annars Richard Morrison hjá 

hönnunarstofunni Th1ng í Bretlandi, eru sammála nálgun Saul Bass um að „einfalt sé gott”11 en hafa 

þó komið sinni eigin sannfæringu á framfæri. Franski hönnuðurinn Kook Ewo leggur til að í fortitla 

eigi maður ekki að þröngva inn sínum eigin stíl, heldur vita hvernig eigi að draga fram stíl 

kvikmyndarinnar og vinna með hann án þess að apa eftir honum.12  Hann bætir því við að ef 

tækniframfarir hafa gert eitthvað fyrir fortitlahönnun þá er það að hafa gert ferlið skemmtilegra og 

fjölbreytilegra.13 

  Á undanförnum árum hafa verið gerðir margir einstaklega fallegir og vel heppnaðir fortitlar 

og oft farið þannig að fortitlarnir urðu betri en myndin sjálf. Kvikmyndin The final destination er 

dæmi um slíkt.14 Hún féll ekki vel í kramið hjá gagnrýnendum, en þó eru fortitlarnir fyrir þá mynd 

sérstaklega vel heppnaðir, bæði tæknilega og hugmyndafræðilega. Fyrir þá sem ekki kannast við 

kvikmyndaseríuna Final destination þá fjalla þær (allar fimm talsins) um ungt fólk sem á einhvern 

undraverðan hátt  nær að svíkja dauðann. Smátt og smátt deyja þau svo hvert á eftir öðru af 

yfirdrifið flóknum slysförum. Framleiðendur myndanna gera út  á það að vera hvað frumlegastir í 

þeim atriðum þar sem fólk deyr og þó það bitni vissulega á gæðum sögunnar þá er það þessi áhersla 

sem hefur gert Final destination myndirnar vinsælar meðal ákveðins jaðarhóps. The final 

destination, sem var fjórða myndin í röðinni, var sú fyrsta sem gefin var út í þrívídd. Hönnuðir 

fortitlanna nýta sér þessa tækni, ásamt því að gera aðalefni myndarinnar skil með því að skapa 

fortitla sem endurskapa alla þá dauðdaga sem komu í myndunum á undan. Þó að fortitlunum er 

haldið tiltölulega einföldum hvað varðar liti og tæknibrellur, þá fara þeir beint að kjarna 

myndarinnar, gefa aðdáendum myndanna nákvæmlega það sem þeir vilja og gera þá æsta í enn 

flóknari dauðdaga. sjá myndir 19-26 

10

10 Margir leikstjórar, Forget the film, watch the title, heimildaþættir, Submarine Channel, 2010.

11 Sama verk

12 Sama verk

13 Viðtal höfundar við Kook Ewo, 3. janúar, 2012.

14 David R. Ellis: The final destination, New Line Cinema, 2009.



 

 

 

 

Tilgangur fortitla

 Það fer líklega eftir því hvern maður spyr hvert svarið er þegar rætt er um tilgang fortitla.   

Vissulega eru lagalegar ástæður fyrir tilveru þeirra auk þess sem verktakar sem vinna við 

kvikmyndagerð fara fram á það í samningum þeirra við stúdíóin að nöfn þeirra birtist í fortitlum eða 

opnunartitlum kvikmyndarinnar (frekar en í lok myndarinnar þegar fólk er á leiðinni út úr 

kvikmyndahúsunum). Nokkrir hönnuðir hins vegar, þar á meðal Darius Ghanai, halda því fram að 

fortitlar séu til þess að róa áhorfendur.15  Bíóhúsagestir þurfa tíma til þess að koma sér fyrir í sínu 

sæti, leggja frá sér jakkann, koma gosdrykknum fyrir í glasahaldarann og þurfa þar af leiðandi 

nokkrar mínútur til að slaka á áður en myndin sjálf byrjar. Þessir sömu gestir hafa líka komið hver 

frá sínum staðnum, hver og einn með mismunandi hugarfar og þurfa þar af leiðandi að vera leiddir 

11
15 Margir leikstjórar, Forget the film, watch the title, 2010.

Mynd 19. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination. Mynd 20. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination.

Mynd 21. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination. Mynd 22. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination.

Mynd 23. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination. Mynd 24. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination.

Mynd 25. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination. Mynd 26. Fortitlar kvikmyndarinnar The Final Destination.



úr því hugarsástandi og inn í það sem kvikmyndin hefur uppá að bjóða. Í raun má segja að fortitlar 

gera áhorfendum kleift að skilja vinnuna, skólann, daglegt amstur o.þ.h. eftir við dyrnar svo þeir 

njóti kvikmyndarinnar til fulls.

 En tilgangur fortitla er ekki einungis bundinn við að breyta hugarfari og færa ró yfir 

áhorfendur. Hönnuðir og bíóhúsagestir hafa vissulega sína skoðun á fortitlum en það er einn hópur í 

viðbót sem skilgreinir fortitla á annan hátt; sem ferðalag í gegnum upplýsingar. Þessi hópur 

samanstendur af framleiðendum, stúdíóeigendum, dreifingaraðilum og fleirum sem þykir það 

mikilvægt að tekið sé fram við byrjun myndarinnar hverjir það eru sem leika í henni, hverjir 

framleiða og hverjir borguðu fyrir hana. Vissulega er þetta mikilvægt, sérstaklega ef litið er til þess 

að ein kvikmynd frá Hollywood, í þessu dæmi kvikmyndin Avatar16, tók rúmlega 1700 manns, 4 ár og 

237 milljón bandaríkjadollara að gera.17 Tilgangur fortitla er þá af huglægum og hagkvæmum toga.

Áhrif fortitla

 

Kvikmyndin sem listform

 Kvikmyndalistin sem slík, rétt eins og öll önnur list, er manngerð uppfinning. En ólíkt t.d. 

listmálun eða ljósmyndun, þá gerir hún listamönnun kleift að fanga viðfangsefni sitt á næstum 

fullkominn hátt. Ef litið er til þess að list eigi að gera eitthvað meira en að endurspegla 

raunveruleikann, þá er það í raun þessi „fullkomnun” sem gerir það að verkum að kvikmyndaformið 

færist fjær því að kallast list, og nær því að flokkast sem afþreying eða einfaldlega sem verkfæri til 

þess að skrásetja raunveruleikann. Það var ekki fyrr en kvikmyndagerðarmenn fóru að kanna 

möguleika miðilsins og hvernig hægt var að notfæra sér þá möguleika til þess að skapa listrænt 

form, að kvikmyndin sem list byrjaði að þróast.18  Í dag hafa þessi möguleikar aukist til muna með 

tæknibrellum, skapandi aðferðum við kvikmyndatöku og tölvuteiknuðum myndum, og það er í 

fortitlum sem þessir möguleikar fá að blómstra. Innan fortitla fá kvikmyndagerðarmenn frelsi til að 

leyfa sér að fara út fyrir „raunveruleika” kvikmyndarinnar og yfir í eitthvað meira abstrakt, eitthvað 

sem mögulega fangar sjónrænt tungumál kvikmyndarinnar á annan hátt heldur en með venjulegri 

kvikmyndatöku. Því eru það fortitlar, ásamt áðurnefndum tæknibrellum og skapandi 

kvikmyndatöku sem færa myndina á annað plan, fjær raunveruleikanum og nær því að kallast list.
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16 James Cameron: Avatar, Twentieth century fox film corporation, 2009.

17 Heimasíða um peningamál í kvikmyndaiðnaðinum, Nash Information Services, sótt 29. desember 2011 af  
http://www.the-numbers.com/movies/records/budgets.php

18 Rudolf Arnheim, Film as art, University of California, Berkely, 1967, bls. 35.
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 En með þessari sömu tækniþróun eru fjölmargir kvikmyndagerðarmenn farnir að láta 

stjórnast af því sem tölvan leyfir þeim að gera og hefur kvikmyndin hlotið þau örlög að færast aftur 

fjær því að kallast  list og er nú orðin tveggja tíma afþreying, framleidd til þess að slökkva á 

heilanum frekar en að næra hann. En kvikmyndir eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar. Vissulega 

eru margar kvikmyndir sem eru einungis gerðar með það að leiðarljósi að kæta fólk, bjóða upp á 

flótta frá hversdagsleikanum eða einfaldlega til þess að græða peninga, og hvort það sé takmark 

listarinnar verður hver og einn að dæma fyrir sig. En það er eitt sem allir geta þó verið sammála um, 

og það er að listaverk er það sem kemur frá sálinni og er framleitt af metnaði og nákvæmni. 

Blessunarlega eru fjölmargir kvikmyndagerðarmenn sem búa til kvikmyndir sem kalla má list með 

formerkjunum hér á undan, kvikmyndir sem auðga sálina og færa manni innblástur. En mætti þá 

ætla að fortitlar eigi betur við slíkar kvikmyndir frekar en þær sem ef til vill skilja ekki jafn mikið 

eftir sig? Og eru fortitlar þá á sama hátt einkennandi fyrir kvikmyndir af „góðum kalíber?” Ekki 

endilega. Fortitlar eru ekki einkaeign þeirra sem ætla sér að búa til „góða” mynd eða mynd sem á að 

fá mann til að hugsa. Fjölmargar myndir, sem kalla má léttmeti og fara beint í 999 króna körfuna í 

Hagkaup, hafa fortitla sem eru oft betri en myndin sjálf. Af þessum ástæðum er það mikilvægt að 

undirstrika að fortitlahönnun er sjálfstætt listform og að mörgu leyti óháð gæðum kvikmyndarinnar. 

Markaðssetning

 Markaðssetning innan kvikmyndaiðnaðarins lútir ekki sömu 

reglum og t.d. markaðssetning og mörkun fyrirtækja þar sem samræmi 

vegur þyngst. Vissulega væri það skemmtilegt ef hönnuðir fengu ávallt 

að hanna bæði fortitla, plaköt, mynddiskahulstur, geisladiskahulstur og 

allt það sem við kemur myndinni, en þetta er í raun hvor sinn bransinn; 

annars vegar að búa til list og hinsvegar að búa til peninga. Ef 

framleiðendur kvikmyndarinnar telja að Comic Sans muni selja 

myndina þurfa hönnuðir og dreifingaraðilar að hlusta og hlýða.19 En ef 

litið er á plakat fyrir Hollywood kvikmynd í dag má sjá að fjölbreytni 

og nýjungagirni er ekki til staðar.20  Er það vegna þess að áralöng 

rannsókn á því hvað virkar og hvað ekki hefur leitt í ljós að til þess að auka aðsókn þurfa plaköt og 

markaðssetning að fylgja vissri rútínu? Eða er það vegna þess að hönnuðir eru í auknum mæli farnir 
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19 Viðtal Birgis Más Sigurðssonar við Laurent Brett, 30. desember 2011.

20 Heimasíða Christophe Courtois, Christophe Courtois, sótt 27. desember 2011 af http://
christophecourtois.blogspot.com/search/label/cin%C3%A9ma

Mynd 27. Nýleg kvikmyndaplaköt.
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að apa hvor eftir öðrum? sjá mynd 27 Þessa sömu rútínu er sem betur fer ekki að finna í jafn miklum 

mæli í nútíma fortitlum, en á móti kemur að kvikmyndafortitillinn er orðinn sjaldséður hvítur hrafn 

nú til dags og í stað hans hafa kvikmyndaframleiðendur ákveðið að láta hefðbundna opnunartitla 

nægja, (tekið var mið af 100 kvikmyndum völdum af handahófi). En hvernig hefur þetta áhrif á 

áhorf og sölutölur? Af 50 bestu kvikmyndum heims hafa aðeins 23 þeirra sjálfstæða fortitla, sumar 

þeirra höfðu meira að segja enga opnunartitla en eru engu að síður álitnar sem einhverjar bestu 

kvikmyndir sögunnar (Star Wars, The Godfather, The Godfather part 2 o.fl.).21  Aðeins 13 af 50 

söluhæstu kvikmyndum heims hafa fortitla, og af þessum 13 komu einungis 5 þeirra út eftir árið 

2000.22 Þetta segir okkur tvennt: að fortitlum í kvikmyndum fer fækkandi og að fortitlar virðast ekki 

hafa áhrif á áhorf né sölu.

Áhorfendur

 Það hefur verið tekið fram að fortitlar, sem viðauki við kvikmyndalistformið, hafa engin 

bein áhrif á sölu- eða áhorfstölur myndarinnar sem þeim fylgja. Einnig hefur verið tekið fram hvað 

það er sem hönnuðir fortitla og framleiðendur kvikmynda vilja að fortitlar geri fyrir kvikmyndina 

sjálfa og áhorfendur hennar. En hvaða ómeðvituðu áhrif hafa fortitlar á áhorfandann?

 Ómeðvitað erum við í sífellu að mynda tengingar milli hverrar klippu fyrir sig, þ.e.a.s. þess 

sem við sjáum og þess sem okkur er ætlað að sjá. Þegar nærmynd af manni að öskra birtist á 

skjánum, ásamt annari nærmynd af fingri að ýta á rauðan takka og að lokum bygging að springa og 

hrynja þá myndum við strax þá tengingu að aðalpersónunni hafi ekki tekist að stöðva erkióvin sinn í 

að sprengja upp bygginguna. En án þessara ómeðvitaða tenginga þá gæti þetta verið maður á 

fótboltaleik að styðja sitt lið (maður sem öskrar), einhver að ýta á takka til þess að t.d. opna 

bílskúrshurðina (fingurinn á rauða takkanum), og að lokum bygging sem þurfti að rífa niður 

(byggingin sem springur og hrynur). Til þess að skilja framvindu söguþráðs í kvikmynd þurfum við 

á mismunandi þáttum að halda. Það sem hjálpar okkur að mynda réttar tengingar eru m.a. fyrri 

þekking okkar af samskonar myndum og markaðssetning og flokkun kvikmyndarinnar23 (ef myndin 

er flokkuð sem spennumynd þá eigum við auðveldara með að mynda tenginguna hér að ofan). 

Önnur atriði á borð við tónlist  og hvernig myndin er tekin upp hjálpa okkur líka. Fortitlar eru eitt af 

því sem einnig hjálpar okkur við þessar aðstæður. Séu þeir rétt hannaðir gefa þeir tóninn fyrir 
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21 Heimasíða Internet Movie Database, Amazon.com, sótt 30. desember 2011 af http://www.imdb.com/chart/top

22 Heimasíða um peningamál í kvikmyndaiðnaðinum, Nash Information Services, sótt 29. desember 2011 af   
http://www.the-numbers.com/movies/records/inflation.php

23 Noel Carroll: Theorizing the moving image, Cambridge University Press, 1996, bls. 405
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kvikmyndina og ýja að því að hér sé á ferðinni spennumynd/gamanmynd/hryllingsmynd o.s.frv. 

Þetta hjálpar áhorfandanum að skilja fyrr hvað það er sem hann er að horfa á og getur þar af 

leiðandi umsvifalaust (og ómeðvitað) myndað tilfinningalega tengingu við kvikmyndina. Strax í 

upphafi kvikmyndarinnar hefur áhorfandanum nú verið gefið nógu miklar upplýsingar um myndina 

til þess að hugarfar hans fái nú að aðlagast. Hvernig hugarfar hans breytist fer eftir væntingum hans 

til kvikmyndarinnar áður en hann kom inn í kvikmyndahúsið og hvað hann hafði séð eða lesið um 

myndina. Ef fortitlarnir gefa upp of mikið um kvikmyndina getur verið að eftirvænting áhorfandans 

eftir lokaatriði hennar verði minni. Ef fortitlarnir eru of abstrakt, villandi og ruglingslegir mun 

áhorfandinn ef til vill gefast upp  á kvikmyndinni í miðjum klíðum einfaldlega vegna þess að honum 

voru ekki gefnar nógu miklar upplýsingar eða hvatning til þess að skilja hvað væri að gerast á 

skjánum. 

 

Greining á fortitlum

 Það er erfitt að segja til um það hvort  fortitlar geri kvikmynd í raun betri. Slík fullyrðing 

myndi krefjast þess að skilgreina þyrfti hvað það er sem gerir kvikmynd góða. Eru það sölutölur 

sem segja til um gæði myndar, eða eru það kvikmyndagagnrýnendur sem fá að ákveða það fyrir 

okkur hvað sé gott og hvað ekki? Það er eflaust best ef slíkar ákvarðanir lægu í höndum hvers og 

eins. Það sama gildir um ágæti fortitla.

 Á næstu blaðsíðum verður varpað skýru ljósi á ágæti fortitla og lagt fram sannfærandi rök, 

ásamt skemmtilegum staðreyndum, um að fortitlar geti gert kvikmyndaupplifunina betri og að 

fortitlahönnun sem slík sé þess virði að varðveita. Einnig verður gert  grein fyrir þeirri vinnu sem 

hönnuðir leggja í sína fortitla, sem hver og einn má kallast listamaður sökum þeirrar nákvæmni, 

metnaðar og sköpunarkrafts sem þeir leggja í þessa hönnun.  Tekin verða dæmi um góða fortitla frá 

mismunandi tímum, bent verður á hvernig tækni hvers tíma fyrir sig skín í gegn í þessum fortitlum, 

auk þess sem lagt verður fram dæmi um það sem kalla mætti slæma fortitla. Sérstök áhersla verður 

lögð á fortitla með greinilega stefnu í leturnotkun og litavali, m.ö.o. afar „grafíska” fortitla.

Spartacus, 1960 24

 Fortitlar kvikmyndarinnar Spartacus sjá myndir 28-39 frá árinu 1960 er gott dæmi um þá vinnu 

sem fór í fortitlahönnun á tímum Saul Bass. Þeir varpa líka ljósi á tæknilegar hömlur þess tíma og 

rammann sem fortitlahönnuðir þurftu að vinna innan. Þeir eru einnig fyrsta dæmið af mörgum sem 
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hér verða tekin fyrir sem undirstrika þá erfiðisvinnu sem fór í gerð þeirra, sem á sama tíma segir 

sitthvað um mikilvægi fortitla.

 Kvikmyndin fer frjálsum höndum með söguna um þrælinn sem stóð upp gegn harðræði. 

Kirk Douglas fer með hlutverk Spartacus, skylmingaþrælsins sem safnar saman þrælaher og segir 

Rómerjum stríð á hendur. Fortitlar myndarinnar, sem hannaðir voru af Saul Bass, en leikstýrt af 

eiginkonu hans, Elaine Bass, varpar nöfnum aðstandenda myndarinnar á svartan bakgrunn í fylgd 

með nærmynd af rómverskri styttu. Letrið sjálft er rómverskt, mögulega Century Schoolbook. Þó að 

myndmál fortitlana hafi nokkuð augljósa tengingu í Róm til forna og sögusvið myndarinnar, þá er 

það tengingin milli orða og mynda í fortitlunum sjálfum sem vegur þyngra. Ljósmyndir af 

klassískum styttum lýsa hlutverkum aðstandenda myndarinnar. Nafni Kirk Douglas fylgir t.d. mynd 

af hlekkjaðri hönd styttu, sem er skýr tilvitnun í hlutverk hans sem þrællinn Spartacus. Næst kemur 

svo nafn Laurence Olivier, sem lék rómverjan Crassus, lagt ofan á mynd af rómverskum valdastaf. 

Seinna meir sjáum við titil myndarinnar í stærra letri, lagt ofan á mynd af tveimur sverðum sem 

virðast vera að ögra hvort  öðru. Í restina birtist svo andlit styttu sem brotnar í sundur og lýsir 

hnignandi valdi rómverska heimsveldisins. Það skot virkar í fljótu bragði ekki flókið ef litið til þess 

sem hægt er að gera í dag, en þar sem að myndavélin sem Bass hjónin urðu að nota var ekki með 

aðdráttarlinsu þurfti Elaine Bass að nota einskonar Bunrako aðferð (japanskt skuggaleikhús), þ.e. 

klæða sig í svört föt og svarta hanska, og brjóta andlitið smátt og smátt í rauntíma á meðan 

myndavélin færðist nær.25

 En þó að þessir fortitlar virðast frekar einfaldir þá var gerð þeirra langt frá því að vera 

einföld. Saul Bass leitaði lengi vel að styttum sem myndu henta fyrir verkefnið og ef rétta styttan 

fannst ekki þá var hún einfaldlega búin til. Til dæmis eru ekki til margar styttur, ef einhverjar, af 

þrælum, þar sem rómverjar til forna gerðu ekki mikið af því að lofsama eða heiðra þá stétt 

samfélagsins. Þær styttur sem ekki fundust í héraðssafni Los Angeles, Getty  safninu eða 

Mannfræðisafninu í Berkeley lét Saul Bass mann að nafni Sylvestri, högglistamann sem sérhæfði 

sig í klassískum styttum, búa til fyrir sig.26 

 Fortitlar Spartacus eru smekklegir og sýna myndinni mikla virðingu. Áhorfandanum er hér 

beinlínis sagt að hann sé um það bil að fara að horfa á stórmynd, ekki bara í gegnum myndmál 

fortitlana heldur einnig með epískum tónum Alex North. Þar að auki var það ekki nýtt af nálinni að 

stúdíóin væru að gefa út myndir í slíkum skala eða með svipuðu sögusviði. Á þessum sama áratug
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26 Emily King, „Taking Credit: Film title sequences”, á heimasíðu typotheque, 2004, sótt 3. janúar 2012 af 
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komu út myndirnar Ben-Hur (1959), Julius Caesar (1953) og The ten commandments (1956), svo 

fáein dæmi séu tekin.

Superman: the movie, 1978 27

 Með framförum á sviði tölvutækninnar fóru fortitlar að verða tilkomumiklir og 

umfangsmeiri. Að geta sett inn „lifandi”  teikningar og flókna kvikun er eitthvað sem margir 

fortitlahönnuðir og kvikmyndagerðarmenn tileinkuðu sér við sína vinnu. Það þykir því viðeigandi 

að fyrstu töluteiknuðu fortitlarnir skyldu hafa komið á undan kvikmynd um teiknaða persónu sem 

hafði hingað til átt heima innan teiknimyndablaða.28

  Líklega er ekki þörf á að útlista í smáatriðum um hvað sú mynd snerist, það þekkja eflaust 

flestir söguna um barnið frá plánetunni Krypton sem brotlendir í Kansas, vex úr grasi og verður 

Ofurmennið (e. Superman). sjá myndir 40-51 Sneggri en byssukúla barðist  hann gegn illum öflum, 

íklæddur bláum spandex samfesting, rauðri skikkju og skýlu. Loksins fengu teiknimyndasögunirðir 

að sjá frelsara sinn „ljóslifandi” á stóra skjánum. Til þess að marka þennan viðburð var ekki nóg að 

hefja myndina á hefðbundnum opnunartitlum, Ofurmennið átti betra skilið. Í fyrstu sjáum við ungan 

dreng lesa upphátt  úr teiknimyndasögu um Ofurmennið. Myndavélin færist  í sífellu nær blaðinu og 

fer að lokum inn í það og á móti manni blasir bygging dagblaðsins The Daily Planet (vinnustaður 

Clark Kent/Ofurmennisins). Í kjölfarið erum við dregin út í geim og loks birtast fortitlar 

kvikmyndarinnar, í Gill Sans letri, baðaðir bláum geislum. Stærð og umfang þeirra, ásamt hetjustefi 

John Williams, skildu áhorfendur, sem sumir höfðu beðið þessarar stundar frá 10 ára aldri, eftir 

orðlausa. 

 Fortitlar Superman: the movie, sem hannaðir voru af R. Greenberg, eru gott dæmi um það 

hvernig fortitlahönnun fylgir tækninýjungum frekar en straumum og stefnum innan listfræðinnar. Í 

kjölfar Superman: the movie tók fortitlahönnun stórt skref fram á við. Árið áður hafði fyrsti hluti 

Star Wars seríunnar litið dagsins ljós og á næstu fjórum árum komu út myndir á borð við Alien 

(1979), Star Trek II: the wrath of Kahn (1982) og Tron (1982). Tæknibrellurnar voru orðnar slíkar 

að aðferðirnar og hugmyndafræðin á bak við fortitlahönnun var nú gjörbreytt og möguleikarnir 

næstum óteljandi.
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American Psycho, 2000 29

 Þó að tölvutæknin hafi opnað heim fortitlahönnunar upp á gátt þá er það enn hugmyndin á 

bakvið fortitlana sem gerir útslagið. Á meðan margar af stærri og dýrari myndum okkar tíma njóta 

góðs af fortitlum sem eru yfirgengilegir og reiða sig mikið á tilkomumikla þrívíddar fortitla, þá eru 

enn til fjölmargar kvikmyndir sem fanga ‘anda’ kvikmyndarinnar í sínum fortitlum. Fortitlarnir fyrir 

kvikmyndina American Psycho sjá myndir 52-63 gera einmitt það. Aðferðin við gerð þeirra er einföld 

hvað varðar tækni, en áhrifin eru slík að á einungis 5 mínútum og 58 sekúndum er áhorfandinn svo 

gott sem færður aftur til níunda áratugarins. 

 Í kvikmyndinni American Psycho, sem byggð er á bók höfundarins Bret Easton Ellis, er 

sögusviðið Wall Street á níunda áratug síðustu aldar, þar sem efnis- og einstaklingshyggja ráða 

ríkjum. Þetta er sjúkleg og hrottafengin saga um myrku hliðar mannsins sem drifnar eru áfram af 

græðgi. Fortitlar myndarinnar hefjast á rauðum vökva sem dreypist inn í og úr mynd. Hvítur 

bakgrunnurinn og sterkur, rauður litur vökvans eru hér notaðir til þess að vísa til viss andlegs 

óstöðugleika innan myndarinnar og aðalpersónunnar. Við sjáum hníf þjóta yfir skjáinn og 

áhorfandanum gefið í skyn að hnífurinn endi í hálsi einhvers ólukkumanns, en í staðinn hafnar hann 

í fullkomlega eldaðri steik. Með þessu, ásamt undirförulli tónlist og blóðkenndum vökva er einungis 

verið að ýja að þessum áðurnefnda óstöðugleika sem verður þó aldrei staðfestur, því senn kemur í 

ljós að rauði vökvinn er í raun trönuberjasósa sem hellt er á disk með steik. Í kjölfar fortitlana koma 

opnunartitlar þar sem myndavélin eltir diskinn í gegnum veitingastað sem fullur er af „uppum.”

 Þessir „uppar” búa í stílhreinum heimi þar sem steríl gríma samfélagsins er við það að brotna. 

Fortitlarnir gefa vísbendingu um að innan þessarar hástéttar liggi eitthvað undirförult sem býr á 

meðal þeirra. Letrið Copperplate Gothic, sem hannað var af Frederic Goudy, ber með sér bæði 

valdsamlegt og fágað yfirbragð. Það er því mjög viðeigandi í fortitlum fyrir mynd sem þessa því 

letrið var lengi, og er enn, mikið notað innan banka- og viðskiptalífsins. Til þess að tengja fortitlana 

enn frekar við viðskiptalíf níunda áratugarins hefur hönnuður þeirra, Marlene McCarty, staðsett 

letrið með svipaðri hugmyndafræði og liggur á bakvið hönnun nafnspjalda. Það að auki er bilið 

milli stafa mjög breitt og notfærir sér því 16:9 breiðtjaldastærð til fulls.

 Geta má þess að Martin F. Norden, höfundur bókarinnar The changing face of evil in film 

and television, bendir á að fortitlarnir voru teknir upp með sömu tækni og á svipaðan máta og gert 

var í auglýsingagerð á níunda áratugnum. Þetta gerði McCarty til þess að undirstrika 
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merkjavörubrjálæði aðalsöguhetjunnar og til þess að benda á að án þessara vörumerkja væri þessi 

aðalsöguhetja aðeins skel af manni.30

Juno, 2007 31

 Snemma á þessu árþúsundi fór hin svokalla krúttkynslóð að ryðja sér rúms í tónlist, tísku 

og kvikmyndum. Þessi kynslóð er nýjasti holdgervingur unglinga angist og uppreisnar og er í stóru 

hutverki í kvikmyndinni Juno. sjá myndir 64-73 Í þessari mynd, leikstýrði af Jason Reitman, er þetta 

ráðleysi enn það sem einkennir líf táninga, þegar aðalpersóna myndarinnar verður ólétt aðeins 16 

ára gömul. Hún, ásamt barnsföður sínum, tæklar þetta með stóískri ró og heilmiklu kassagítarsspili. 

Bæði myndin sjálf og fortitlar hennar þykja einstaklega vel gerðir. Myndin hlaut mikið lof 

gagnrýnenda og féll vel í kramið hjá þeirri kynslóð ungs fólks sem myndin gerir grein fyrir.

 Það er erfitt að bera ekki virðingu fyrir fortitlahönnun þegar litið er til þess hvernig 

fortitlarnir fyrir Juno, sem samanstanda af handteiknaðri grafík, voru gerðir. Aðferðafræðin bakvið 

við þessa fortitlahönnun endurspeglar áherslur áðurnefndar krúttkynslóðar á einfaldleika og 

afturhvarf. Efni þeirra er ekki flókið, en í þeim er aðalpersónunni fylgt frá heimili sínu yfir til 

kaupmannsins á horninu. Hönnuðir Juno fortitlanna, Gareth Smith og Jenny  Lee þurftu að ljósrita, 

klippa út og lita yfir 900 arkir til þess að hleypa lífi í hreyfingar titilpersónunnar. Handteiknað letrið 

gefur fortitlunum keim af naívisma og færir mann aftur til þess tíma þegar allt var einfaldara, sem 

vegur skemmtilega á móti því sem söguhetjan er að ganga í gegnum.32 

Chasing Amy, 1997 33

 Þó að fortitlar myndarinnar beri vott af metnaðarleysi var Chasing Amy sjá myndir 74-83 ekki 

slæm kvikmynd. Því er hún kjörið dæmi sem sýnir að fortitlar hafa engin bein áhrif á sölu- og/eða 

áhorfstölur. Í kjölfar myndanna Clerks og Mallrats kom út þessi þriðja mynd leikstjórans Kevin 

Smith árið 1997. Myndin fjallar um tvo vini sem vinna saman að teiknimyndasögu, en þegar 

titilpersóna myndarinnar, Amy, kemur inn í líf þeirra fer allt í uppnám. Kvikmyndin hlaut góðar 

móttökur, græddi rúmlega 11 milljón bandaríkjadala vestanhafs og hlaut ýmis verðlaun, bæði fyrir 

leik og handrit. En fortitlarnir þykja afar illa gerðir og má eflaust rekja það til þess að fjármögnun 
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31 Jason Reitman: Juno, Fox searchlight pictures, 2007.

32 Martin Morrow, „Credit where itʼs due: Juno and the revival of opening title sequences”, á vefsíðu 
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33 Kevin Smith: Chasing Amy, View askew productions, 1997.
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kvikmyndarinnar hljóðaði aðeins uppá 250.000 bandaríkjadollara.34  Á svartan bakgrunninn birtist 

fyrst nafn framleiðslufyrirtækisins og því næst sjáum við titil hennar birtast í illa meðförnu 

Helvetica letri, og raðað á einhvern óskiljanlegan hátt. Hvor á eftir annari, og úr hinum ýmsu áttum, 

birtast svo blaðsíður úr teiknimyndasögu aðalpersónanna á skjánum, í fylgd nafna aðstandenda 

myndarinnar, á sérlega óspennandi hátt. Niðurdrepandi tónlistin sem fortitlunum fylgja gerir lítið 

fyrir þá og passa engan veginn við myndefni fortitlanna, sem eru sýnishorn úr heimi Bluntman og 

Chronic, aðalsöguhetja áðurnefndar teiknimyndasögu.

 Þetta er gott dæmi um allt  það sem fortitlar ættu ekki að vera; leiðinlegir, ófrumlegir og illa 

samsettir. Miðað við fyrri störf og áhugamál Kevin Smith, sem er mikill aðdáandi  

teiknimyndasöguformsins, þá kemur það á óvart að hann skyldi ekki viljað notað fortitlana til þess 

að sleppa sér í þeirri aðdáun, t.d. með stærri teikningum, fleiri litum eða ef til vill notað 

teiknimyndasöguletur á borð við Classic Comic frá Canada Type, svo ýkt dæmi sé tekið. Eftir þessa 

kynningu er áhorfandinn engu nær um við hverju hann megi búast, og ef eitthvað er, þá hefur það 

litla sem hann vissi um myndina áður nú verið gert að engu. Blessunarlega eru þessi fortitlar ekki 

langir en þar með eru kostir þeirra upptaldir.
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Niðurlag

 

 Þó að fæðing fortitlahönnunar um miðja 20. öldina hafi verið erfið þá varð það til þess að 

nýtt listform kom í heiminn. Þegar Saul Bass, faðir nútíma fortitlahönnunar, hóf innreið sína í slíka 

hönnun breyttist kvikmyndalandslagið algjörlega. Aðferð Bass þótti fersk, frumleg og einmitt það 

sem Hollywood, og kvikmyndaiðnaðurinn allur, þurfti á að halda. Hann varpaði fram þeim 

skilyrðum að fortitlar ættu að endurspegla kjarna kvikmyndarinnar og þrátt fyrir örfá dæmi þar sem 

sú hugmyndafræði hefur farið forgörðum þá lifir hún almennt enn góðu lífi meðal fortitlahönnuða 

dagsins í dag. Framfarir á sviði tölvutækninnar og kvikmyndagerðar og aukið framboð tækja og 

forrita skilar sér í óteljandi möguleikum fyrir hvern þann sem vill reyna fyrir sér í fortitlahönnun. 

Þetta skilar sér í aukinni samkeppni og samvinnu innan iðnaðarins og ætti því þróun 

fortitlahönnunar að vera örari en nokkurn tíma fyrr. En æ fleiri kvikmyndagerðarmenn hafa tekið 

þann pólinn í hæðina að sleppa fortitlum alveg í sínum kvikmyndum og oftar en ekki er það 

viðeigandi, sérstaklega ef leikstjóri myndarinnar kýs að setja tóninn eða grípa athygli áhorfenda 

með opnunaratriði handritsins frekar en fortitlum. Til dæmis er erfitt að ímynda sér hvernig fortitlar 

fyrir kvikmyndina The Godfather gætu haft  meiri áhrif á áhorfendur en hið upprunalega 

opnunaratriði myndarinnar; inni á skrifstofu Don Corleone þar sem útfarastjórinn Bonasera biður 

Guðföðurinn um að hefna dóttur sinnar með morði. 

 Ómögulegt er að fullyrða hvort fortitlar séu ómissandi þáttur kvikmyndaiðnaðarins, eða 

hvort þeir séu einungis hluti af kvikmyndahefð, því að rétt  eins og hvaða listform sem er þá eru 

fortitlar illgreinanlegir og þarf hver og einn einstaklingur að ákveða hvort þeir séu góðir eða slæmir.    

En þó að ekki séu veitt Óskarsverðlaun fyrir fortitlahönnun þá er sú vinna sífellt að hljóta aukna 

viðurkenningu innan kvikmyndaiðnaðarins; til dæmis eru veitt Emmy verðlaun fyrir framúrskarandi 

fortitlahönnun. Það þykir einnig eftirtektarvert að þrátt  fyrir enga beina tengingu við aukna 

innkomu í iðnaði drifnum af gróða, þá eru margir hönnuðir og kvikmyndagerðarmenn enn að leggja 

mikinn metnað í fortitlahönnun. Það eitt ætti að vera nóg til þess að bæði réttlæta tilvist þeirra og 

varðveita listformið sem slíkt. Það er því mat höfundar að fortitlahönnun, rétt eins og hvert annað 

listform, sé þess virði að varðveita, ekki bara fyrir hönd kvikmyndalistarinnar, heldur fyrir hönd 

allra þeirra sem hafa lifibrauð af eða hafa áhuga á áherslum í samsetningu hljóðs, myndar, leturs og 

lita á síðustu 60 árum.
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