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Ágrip 

Hér er fjallað um hvernig hið póstmóderníska ástand birtist í kvikmyndum Akis Kaurismäki frá 9. 

áratugnum. Í upphafi er litið til þess að Kaurismäki hóf kvikmyndagerð á tímum straumhvarfa í 

stjórnmála- og efnahagslífi Finnlands, sem setti sterkan svip á fyrstu kvikmyndir hans. Þá er sett 

fram sú tillaga að bæði pólitískt ástand í Finnlandi og kvikmyndir Kaurismäkis beri einkenni 

póstmódernisma. Við greiningu er stuðst við póstmóderníska kenningu Fredrics Jameson en þar 

sem Jameson er marxískur fræðimaður tekur hann sérstakt tillit til efnahagslegrar undirbyggingar 

póstmódernískrar menningar. Kvikmyndagreiningin skiptist í þrá kafla sem hver og einn hverfist 

um tiltekið hugtak úr kenningu Jamesons; stælingu, nostalgíu og Útópíu. Í upphafi hvers kafla er 

gerð grein fyrir viðkomandi hugtaki og í kjölfarið eru myndirnar mátaðar við það. Með því að 

gaumgæfa fyrstu sex myndir Kaurismäkis í ljósi kenninga Jamesons má sjá á hvernig þær vega og 

meta sinn póstmóderníska samtíma.  
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Inngangur 

Árið 1982 markar straumhvörf í finnskri sögu en þá lét Uhro Kekkonen, forseti Finnlands til tuttugu 

og fimm ára, af embætti vegna heilsubrests og Mauno Koivisto tók við. Þessi leiðtogaskipti eru 

táknræn fyrir þá stefnubreytingu sem varð í milliríkjasamskiptum Finnlands á þessum tíma.  

 Nánd við Rússland hefur sett mikinn svip Finnlands og sögu þess og Finnland að þessu leyti 

ólíkt öðrum norrænum löndum sem hafa frekar reitt sig á samstarf við öflug vestræn veldi á borð 

við Bandaríkin.
1
 Samskipti landanna hafa ekki verið átakalaus, Finnland öðluðust sjálfstæði frá 

Rússlandi 1917 í kjölfar októberbyltingarinnar en því fylgdu mikil átök. Aftur kom til átaka 

ríkjanna í seinni heimstyrjöld.
2
 Eftir stríðið var samband Finnlands við Sovétríkin þó nokkuð sterkt, 

að minnsta kosti í samanburði við aðrar vestur-evrópskar þjóðir.  

Árið 1948 er gera ríkin „Vináttu-, samstarfs- og samhjálparsamning“
3
 og 1952 hefja þau 

efnahagslega samvinnu.
4
 Þegar þessir samningar eru gerðir er Joho Kusti Paasikivi forseti og þegar 

Urho Kekkonen tekur við forsetaembætti árið 1956 heldur hann áfram þessari stefnu um að vera 

Sovétríkjunum „góðir grannar“.
5
 Friðsamleg í samskipti við Sovét og hlutleysi í hernaðarmálum var 

vinsæl stefna þar sem hún tryggði öryggi og útskýrir langa setu Kekkonens á forsetastólnum.
6
 

Kekkonen var ástsæll forseti meðal kjósenda og annara leiðtoga en um hann segir Klinge:„Gáfur 

hans og náttúrlegir leiðtogahæfileikar vöktu hrifningu bæði Sovéskra og vestrænna leiðtoga“.
7
 

Vinsældir Kekkonens fólust því ekki síst í því að hann sem persóna varð holdgervingur ærlegs 

stjórnmálamanns og finnskrar dyggðar en þegar hann lét af embætti dvínaði mikilvægi 

þjóðhöfðingja í augum almennings.
8
 

 Þrátt fyrir áherslu Kekkonens á nágrannakærleik við Sovétríkin voru einhverjar þreifingar í 

átt að samstarfi við vestræn veldi en þær voru afar varfærnislegar.
9
 Þegar Mauno Koivisto var 

kosinn endurspeglar það vilja Finnska þingsins til framþróunar frá Kekkonen tímabilinu
10

 og hefjast 

þá aðgerðir sem fjarlægðu Finnland Sovétríkjunum í meiri mæli og var markvisst stefnt að auknu 

                                                 
1
 Jakobson 1987:92–93. 

2
 Seinni heimsstyrjöldin er kölluð „Framhaldsstríðið“ í Finnlandi vegna þess að átökin voru líkt og tekin upp 

sem frá horfði. Klinge 1990:101–102. 
3
 Klinge 1990:114. 

4
 Klinge 2003:136. 

5
 Klinge 2003:142. 

6
 Stefnan um hlutleysi og grannafrið sem Kekkonen viðhélt er kennd við forsetana tvo og kölluð „Paasikivi-

Kekkonen línan“, Jakobson 1987:107. 
7
 [Þýð.] „His intelligence and natural authority impressed both the Soviet and the western leaders.” Klinge 

2003:143. Þessi og allar þýðingar á tilvitnunum og kvikmyndatitilum hér eftir eru mínar, nema annað sé 

tekið fram.  
8
 Häkiö 1992:103. 

9
 Kääpä 2010:4. 

10
 Häkiö 1992:104 
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samstarfi við önnur vestræn ríki.
11

 Eftir fall Sovétríkjanna árið 1991 fjarlægjast Finnar enn frekar 

frændum sínum í austri, Vináttu-, samstarfs- og samhjálparsamningurinn fellur úr gildi og Finnar 

reiða sig því í minni mæli á efnahagslegt samband við Rússa.
12

 Þess í stað herja þeir á alþjóðlegan 

markað og líkt og í mörgum öðrum löndum varð gríðarleg efnahagsleg uppsveifla í Finnlandi á 9. 

áratugnum sem leiddi svo til djúprar fjármálakreppu um 1990.
13

 Árið 1995 gengur Finnland svo í 

Evrópusambandið sem markar gagngera breytingu í milliríkjasamskiptum landsins. Líkt og Pietari 

Kääpä leggur áherslu á einkennist tímabilið 1982-1995 af miklum samfélagsbreytingum og 

algjörum umskiptum í pólitísku samhengi Finnlands og má sjá merki þess í kvikmyndum 

Kaurismäki bræðra sem á þessu tímabili hefjast handa við kvikmyndagerð.
14

 

 Þegar litið er til fyrstu mynda Aki Kaurismäki er afar mikilvægt að taka mið af pólitískum 

og efnahagslegum breytingum í Finnlandi. Á 9. áratug verða raunar áþekkar breytingar um allan 

heim, sérstaklega hinum vestræna, þar sem ríki færa sig í sífellt meiri mæli út á vettvang 

alheimsviðskipta og alþjóðavæðingar. Í kjölfar alþjóðavæðingar verða þjóðarmörk og þjóðleg 

einkenni sífellt meira á reiki og hefur þjóðlegt ástand á slíkum tímum verið kallað síðþjóðleiki 

(e.post-nationalism). Á sama tíma verða mörkin milli hins daglega lífs, efnahags og menningar 

óljósari, á hverjum degi er borgarbúi á Vesturlöndum gegnsýrður auglýsingum og sjónmenningu í 

sínu daglega amstri. Á 8. og 9. áratugnum fæðist nýtt fræðasvið sprottið af viðleitni til að lýsa 

sundurleitri samtímamenningu. Þetta voru póstmódernísk fræði sem leitast við að lýsa þessu 

fyrirbæri sem alræmt er fyrir hversu torvelt er að skilgreina það og kallast póstmódernismi.
15

 

 Þess skilgreiningarerfiðleika má rekja til þess að póstmódernismi er í eðli sínu flókinn en 

ekki síður til þess að ólíkir fræðimenn leggja mismunandi merkingu í hugtakið. Grunnþáttur, sem 

flestir eru sammála um, er að póstmódernismi er tímabil sem kemur í kjölfar módernisma.
16

 Þekktir 

póstmódernískir kennimenn eru til dæmis Jean-François Lyotard, Jean Baudillard, Michel Foucault, 

Gilles Deleuze og Fredric Jameson.
17

  

 Sá síðastnefndi vekur mestan áhuga í samanburði við ólgur í finnsku samfélagi og 

kvikmyndir Kaurismäki því það sem einkennir skilgreiningu Jamesons á póstmódernískri menningu 

hefur mótast af bakgrunni hans sem marxísks hugsuðar. Marxísk kenning segir að við greiningu á 

menningu (yfirbyggingunni) beri að gera ráð fyrir efnahagslegri umgjörð (undirbyggingunni).
18

 Við 

                                                 
11

 Häkio 1992:117–118. 
12

 Klinge 2003:135. 
13

 Klinge 2003:162. 
14

 Kääpä 2010:4. 
15

 Hugtakið er fyrst notað af Ihab Hassan árið 1971 í grein hans „POSTmodernISM: a Practical 

Bibliography“ Roberts 2000:112. 
16

 Roberts 2000:112.  
17

 Best og Kellner 1991:ix. 
18

 Jakob Benediktsson 1998:180–181. 
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greiningu á póstmódernískri menningu leggur Jameson því höfuðáherslu á tengsl hennar við 

stjórnmálalega og efnhagslega þætti.
19

 Jameson hefur mikið fengist við póstmóderníska 

kvikmyndarýni en kvikmyndir eru það listform sem liggur hvað best við marxískri póstmódernískri 

greiningu vegna þess hve dýr kvikmyndagerð er og háð efnahagslegum forsendum.
20

 Samkvæmt 

Jameson er póstmódernismi „það sem þú hefur þegar nútímavæðingarferlið er klárað og náttúra er 

horfin fyrir fullt og allt“, heimur „þar sem ,menning‘ er okkur sem eðlislæg“. Í framhaldi af þessu 

segir hann að í „póstmódernískri menningu er ,menning‘ orðin fullgildur varningur“.
21

 

 Ef fyrstu kvikmyndir Kaurismäkis eru skoðaðar í póstmódernísku marxísku ljósi verður því 

að taka tillit til efnahagsaðstæðna í Finnlandi, sem á þessum tíma eru að breytast afar hratt. Jameson 

byggir á fræðum Ernests Mandel þegar hann gerir ráð fyrir tilteknum tímaskeiðum í þróun 

kapítalisma og að hverju skeiði fylgi ákveðin tilhneiging í listum.
22

 Efnahagslegt ástand nútímans er 

síðkapítalismi (e. late-capitalism) og menningarafurðir innan þessa ástands póstmódernísk 

menning. Síðkapítalismi einkennist af gegndarlausri alþjóðavæðingu, hlutabréfaviðskiptum og 

normalíseringu neyslumenningar. Hvað varðar menningu verður sífellt ógreinilegri munur á list og 

neysluvöru, mörkin milli grunnsins og yfirbyggingarinnar mást út. 

 Það má líta á breytingarnar í finnsku samfélagi á 9. áratugnum sem skref í átt að 

alþjóðavæðingu sem aftur er einkenni síðkapítalisma. Kääpä kýs að orða þá þróun sem varð í 

Finnlandi sem svo að hið ríkjandi kerfi velferðar-kapítalisma (e. welfare-capitalism, hugtak sem 

endurspeglar átakakennd áhrif félags- og frjálshyggju á landið) hafi vikið fyrir alheimskapítalisma 

(e. global capitalism).
23

 Í ljósi þess að Aki Kaurismäki hefur feril sinn í kvikmyndagerð á þessu 

tímabili pólitískra og efnahagslegra sviptinga í Finnlandi og að á sama tíma hefur Fredric Jameson 

póstmóderníska greiningu á samtíma sínum er tilvalið að bera kvikmyndir Kaurismäkis saman við 

kenningar Jamesons.  

Þetta er ekki nýtt sjónarmið, raunar hefur Kääpä lýst því yfir að myndir Kaurismäkis beri að 

skoða í ljósi póstmódernískra fræða Jamesons.
24

 Þrátt fyrir þessa fullyrðingu tekst Kääpä ekki við 

þetta viðfangsefni með markvissum hætti en í þessari ritgerð verður það hins vegar gert. Nánar 

tiltekið verður hér litið á kvikmyndir í fullri lengd sem Kaurismäki gerði á 9. áratugnum, Glæpur og 

                                                 
19

 Best og Kellner 1991:182–183. 
20

 Jameson 1995:167. 
21

 [Þýð.] „Postmodernism is what you have when the modernization process is complete and nature is gone 

for good. It is a more fully human world than the older one, but one in witch 'culture' has become a veritable 

'second nature' [...] postmodern culture, 'culture' has become a product in its own right” Jamson 1991:ix-x. 
22

 Í riti Mendels tengir hann tímabilið 1700-1850 markaðskapítalisma, 1850-1950 einokunarkapítalisma og 

1950 og áfram síðkapítalisma. Jameson tengir fyrsta tímabilið rausæisstefnu, annað tímabilið módernisma og 

hið þriðja póstmódernisma. Jameson kynnir áætlanir sínar um að tengja póstmódernisma tilteknu tímabili 

hér: Jameson 1991:3 og gerir grein fyrir fræðum Mandels hér: Jameson 1991:35–36.  
23

 Kääpä notar þessi hugtök víða í riti sínu The National and Beyond.  
24

 Kääpä 2010:5. 
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refsing, Kalmarsambandið, Skuggar í Paradís, Hamlet heldur út í viðskipti, Ariel og Leningrad 

Cowboys fara Ameríku
25

 og í ljósi póstmódernískra fræða Fredrics Jameson. Ástæða þess að þetta 

tímabil verður í brennidepli er að því hefur verið haldið fram að við lestur á menningu sé sérlega 

viðeigandi að taka tillit til Jamesons og ennfremur að við lestur á menningarafurðum 9. áratugarins 

sé nauðsynlegt að hafa hliðsjón af kenningum hans.
26

  

 Greiningin skiptist í þrjá kafla sem hver fyrir sig hverfist um eitt hugtak í kenningu 

Jamesons og þau eru stæling (e. pastiche), nostalgía og Útópía.
27

 Stælinguna telur Jameson 

gegnsýra alla póstmóderníska menningu en hún felst í að klippa og líma menningarlegar 

staðalímyndir saman þvert á allt samhengi við tíma og rúm og þessi tilhneiging endurspeglar það 

einkenni póstmódernismans sem er skert geta til að hugsa sér söguleg sannindi (e. historicity). 

Sagan er afbyggð gegnum söguhyggju (e. historicism) og tímaskeið fortíðar verða líkt og vara sem 

gengur kaupum og sölum en afurð neysluvæðingar sögunnar er nostalgíska kvikmyndin. Annar 

einkennandi þáttur póstmódernismans er vandráðin framtíðarsýn meðal annars vegna þess að 

skilningur á sögunni er á reiki. Þetta endurspeglast í eklu útópískrar hugsunar en þessi ekla greinir 

póstmódernismann frá módernsimanum, sem einkenndist af skýrri útópískri sýn.  

 Myndinar sem hér verða skoðaðar fela í sér mótsagnakennt eðli póstmódernismans. Þá hefur 

Kaurismäki sjálfur óbeint vikið að hinu síðþjóðlega póstmóderníska ástandi: 

 

 Finnland er amerískasta landið í Vestur-Evrópu. Eftir tíu ár verður finnska einungis töluð á  

 elliheimilum, allstaðar annarsstaðar enska. Frá upphafi 7. áratugarins til enda 8. áratugarins var allt 

 eyðilagt hér: tangómenningin með sín finnsku gildi, þunglyndisleg ljóðræna kránna, borgin og  

 umhverfi þorpana...Það er sorglegt. Land á borð við Finnland að ræna menningu andlega fátækustu 

 þjóðar heims. Ég er ekki að gefa í skyn að ég kunni ekki að meta menningarafurðir þess lands, en  

 fyrir farsæld okkar lands er ekki til farsældar að hlaupa í fangið á þessari þjóð eða nokkurri 

 annarri.
28

 

 

                                                 
25

 [Þýð.] Rikos ja rangaistus 1983, Calamari Union 1985, Varjoja paratiisissa 1986, Hamlet 

liikemaailmassa 1987, Ariel 1988 og Leningrad Cowboys Go America 1989.  
26

 Roberts 2000:1–2. 
27

 Jameson kýs að rita Útópía með stórum staf og það verður einnig gert hér.  
28

 [Þýð.] „Finland is the most American country in Western Europe. In ten years time, Finnish will only be 

spoken in old people's homes, everywhere else English. From the beginning of the 60s to the end of the 70s 

everything was destroyed there: the tango culture containing Finnish values, the bars' melancholic poetry, the 

city and the village milieus...It is sad. A country like Finland plagiarising the spiritually poorest nation of the 

world. I am not implying that I do not appreciate the cultural products of that country, but for the good of this 

country it is not useful to rush in to the arms of this nation or any other. ” Tilvitnunin er frá upprunalega frá 

1985 en hér er hún sótt í enskri þýðingu til Kääpä 2010:79. 
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Það ástand sem hann lýsir kallast á við lýsingar Jamesons á póstmódernisma.
29

 Kaurismäki er 

augljóslega fullur efasemda með þetta ástand, hann kann að meta bandaríska menningu en þykir 

samt miður að hún sé að „gera út af við“ finnska menningu. Ennfremur er hann úrkula vonar um að 

nokkurra breytinga sé að vænta, þróunin muni einungis halda áfram. Í næstu köflum verður kafað 

nánar í það hvernig þetta viðhorf Kaurismäkis birtist í myndum hans gegnum samslátt 

menningarímynda í stælingunni, nostalgískri þrá eftir horfinni menningu og vonleysi um róttækar 

breytingar og útópíska framtíð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Jameson hefur vitanlega ekki fjallað sérstaklega um Finnland í skifum sínum en hann álítur líkt og 

Kaurismäki að amerísk menning sé allstaðar og að þetta sé viðvarandi ástand sem verði ekki breytt. Þess ber 

að geta að Jameson er frekar svartsýnn í garð póstmódernisma.   
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1. Stæling 

1.1. Jameson um stælinguna 

Jameson bendir á að framleiðendur menningar í hlutlægu samhengi póstmódernisma hafi engan kost 

annan en að snúa sjónum sínum að fortíðinni þar sem hinn huglægi og einstaklingsbundni stíll 

módernismans hafi mætt endalokum sínum. Þeir einbeita sér því að „eftiröpun dauðra stíla, 

samræðu gegnum allar grímurnar og raddirnar sem eru varðveittar í ímynduðu safni nú 

heimsvæddrar menningar“.
30

  

Póstmódernísku ástandi fylgir aukin söguhyggja þar sem sögulegir þættir og viðburðir eru 

aftengdir hvers konar samhengi við raunveruleikann og standa einir sem sjálfstæð fyrirbæri. 

Söguhyggja gerir hægara um vik að lýsa tilteknum sögulegum þáttum, pakkar þeim í nettan og 

handhægan pakka, tilbúinn til neyslu. Slík söguleg neysluvara er til dæmis nostalgíska 

kvikmyndin.
31

 Hins vegar dregur söguhyggja úr skilningi á sögulegum sannindum, það er að segja 

áþreifanlegri vitund um söguna. Jameson telur að póstmódernisminn einkennist af skorti á sögulegri 

meðvitund, en til þess að gera sundurleitu táknmáli póstmódernismans skil er slík meðvitund 

nauðsynleg. Þó er ljóst að „fortíðin sem ,viðmið‘ er smám saman sett innan sviga, og loks þurrkuð 

út með öllu, eftir sitjum við með ekkert nema texta.“
32

  

Jameson álítur að marxísk kenning getið verkað sem gagnlegt hjálpartæki við túlkun á 

misleitum veruleika póstmódernismans, með því að greina tengsl póstmódernískrar menningar við 

markaðsöflin og hjálpa okkur að aðgreina veruleika og ímyndun, meðvitund um söguna frá 

sögulegum staðalímyndum. Það er engu að síður torsótt verk þar sem (sjón)menningu og veruleika 

verður sífellt erfiðara að aðgreina.  

 Jameson er þekktur fyrir skiptingu sína á menningarlegu háði í paródíu og stælingu en hann 

telur að einungis á módernískum tímum, þegar hugmyndin um huglægan höfund var enn við lýði, 

hafi paródían verið möguleg. Þegar höfundur menningarafurða, hvort sem þau eru texti, myndir, 

tónlist eða annað, hefur ákveðinn huglægan stíl er mögulegt að skopstæla þann stíl. Ákveðinn stíll 

er grundvöllur þess að hægt sé að líkja eftir honum með paródíu og í gegnum hana gera grín að 

honum á uppbyggilegan eða niðrandi máta, sem sagt efna til samræðu um tiltekið verk eða 

höfund.
33

 Á póstmódernískum tímum telur Jameson hins vegar að paródían sé ómöguleg vegna þess 

að hinn huglægi skapari verka, með sinn einkennandi stíl, er í útrýmingarhættu. Það sem á 

módernískum tímum kallaðist stíll svarar póstmódernisminn með kóðum og táknum. Paródían á sér 

                                                 
30

 [Þýð.] „[...] the imitation of dead styles, speech through all the masks and voices stored up in the 

imaginary museum of a now global culture.” Jameson 1991:18. 
31

 Jameson 1991:19. 
32

 [Þýð.] „[…] the past as ‚referent‘ finds itself gradually bracketed, and then effaced altogether, leaving us 

with nothing but texts” Jameson 1991:18. 
33

 Jameson 1991:16. 
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enga rödd í póstmódernisma og við tekur stælingin. Stælingin er líkt og paródían eftirlíking tiltekins 

stíls eða tilhneigingar en hún er án alls innihalds. Þar með hún innantóm paródía, sundraðar og 

sameinaðar staðalímyndir menningarinnar, varningur án tungu og innsæis.
34

 Hann telur engu að 

síður að mögulegt sé að gera tilraun til að setja fram brotakenndan póstmódernískan samtíma, til 

dæmis kvikmyndir sem benda á það að sögulegar staðalímyndir samsvara ekki sögulegum 

sannindum, en slíkar tilraunir eru engu að síður ávallt hluti af póstmódernísku ástandi.
35

 Þær eru 

ekki „lausnir“, þær eru frekar tilraunir til kortlagningar, líkt og Jameson gerir tilraun til 

kortlagningar með hjálp marxískrar kenningar.  

 

1.2. Stælingin í kvikmyndum Kaurismäkis 

Fyrstu myndir Akis Kaurismäkis passa einkar vel inn í samhengi hinnar póstmódernísku stælingar 

en þær samanstanda af aragrúa menningarlegra staðalímynda sem gjarnan eru í hrópandi ósamræmi 

við hvor aðra og í gegnum þær er hið póstmóderníska ástand sett fram.  

Fyrst um sinn má líta á Kalmarsambandið í ljósi stælingarinnar. Á textaspjaldi í upphafi 

Kalmarsambandsins kemur fram að myndin er tileinkuð „draugum Baudelaires, Michauxs og 

Prevérts sem enn ásækja þessa jörð“.
36

 Mennirnir sem átt er við eru frönsk skáld frá 19. og 20 öld, 

Charles Baudelaire, Henri Michaux og Jaques Prévert. Kääpä bendir á að áhrif þessara skálda á 

myndina séu greinileg, sjá má hningnun bóhemlífsins í anda Baudelaire, harmrænan en jafnframt 

kíminn súrrealisma Préverts og tilvistarlegan súrrealisma Michauxs. Hann telur verkið því sem 

andsetið af draugum fortíðar.
37

 Jafnframt er lögð áhersla á að módernisminn sé horfinn yfir móðuna 

miklu og módernistarnir sem ásækja verkið séu einungis draugar horfinna tíma.  

 Baudelaire var módernískt skáld og hefur verið sagður fyrstur til að nota hugtakið modernité 

sem hjá honum vísaði til hverfullar upplifunar af tilvist í æðisgengnu borgarumhverfi 

iðnaðarkapítalisma og nauðsyn þess að list fangaði þessa upplifun.
38

 En Kalmarsambandið tilheyrir 

póstmódernískum tíma og getur því strangt til tekið ekki unnið með sama hætti og módernistar að 

slíku verkefni.
39

 Hún er því einhvers konar tilraun til þess að setja fram írafár borgarlífsins á tímum 

heimskapítalisma en til þess notfærir hún sér sundurleitar birtingarmyndir póstmódernískrar 

menningar og teflir saman „kóðum og táknum“ úr afþreyingar- og sjónmenningu. 

                                                 
34

 Jameson  1991:17. 
35

 Jameson  1991:296. 
36

 [Þýð. úr ensku] „Dedicated to those ghosts of Baudelaire, Michaux, Prevert  who still hover on this 

earth“ Þess má geta að Kaurismäki vísar til Baudelaire í fleiri myndum sínum en í Bóhemlífinu frá 1992 ber 

hundur Rodolfos nafn skáldsins.  
37

 Kääpä 2010:77. 
38

 Baudelaire 2001:1215. 
39

 Jameson hefur reyndar haldið því fram að Baudelaire sé í senn módernískur og póstmódernískur. Hann 

telur að í sumum ljóðum Baudelaires megi greina nokkurs konar spádóma um póstmóderníska framtíð, þessa 

greiningu má sjá á Jameson 2007b:223-237.    
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 Myndin fjallar um hóp átján manna sem allir heita Frank, að einum utanskildum sem heitir 

Pekka. Þeir eru óánægðir með líf sitt í verkamannahverfinu Kallio og leggja af stað í leit að betra 

lífi í úthverfinu Eira, sem reynist svo aldrei hafa verið til. Í upphafsatriði myndarinnar eru allir 

Frankarnir staddir á fundi, umhverfið er mjög rökkurmyndalegt, lýsingin einkennist af sterkri 

andstæðu ljóss og skugga og Frankarnir reykja sígarettur og metta herbergið af þykkum reyk. Einn 

Frankanna fær orðið og útskýrir ferðaáætlunina fyrir hópnum. Þessi ræða hans líkist ræðu sem 

glæpaforingi í rökkur- eða mafíumynd myndi halda yfir félögum sínum um skipulagningu á ráni eða 

einhverju slíku. Fjármunir hópsins eru takmarkaðir en Frank skiptir þeim bróðurlega á milli allra í 

athöfn sem minnir á kristinn söfnuð að taka við sakramentinu. Þegar hver fær sinn skerf segir hann 

„líkami Krists, blóð Krists“ og hendir fyrir þá smápeningum. Þar sem senan minnir á mafíufund í 

glæponamynd er þetta mjög svo óhátíðlega messuhald vísast háð sem beinist að kaþólskum 

einkennum hinnar ítölsku mafíu. 

 Sagan af þessum stóra hópi sem við fyrstu sýn er áþekkur einhvers konar mafíu er merkileg í 

ljósi þess sem Jameson hefur sagt um endurvakningu rökkur- og glæponamyndarinnar á áttunda 

áratugnum. Þá fjallar hann um Guðföðurinn
40

 en viðfangsefni hennar er stór mafíufjölskylda. Hann 

telur að á tímum síðkapítalisma séu sögur einstaklinga að víkja fyrir sögum hópa. Mafíufjölskyldan 

er allegóría fyrir alheimsvædd stórfyrirtæki, sem verða sífellt meira áberandi og verða ennfremur 

nýjar hetjur sagna okkar.
41

 Jameson telur engu að síður að sú gagnrýni á viðvarandi kapítalískt kerfi 

sem kann að birtast í slíkum myndum missi marks. Mafían samanstendur af spilltum og gráðugum 

viðskiptamönnum, líkum stjórnendum stórfyrirtækja, en á endanum nær hinn langi armur laganna 

oftast höndum yfir glæponana og þeir hljóta makleg málagjöld. Þar með er því haldið fram að 

hættuna sem af stórfyrirtækjum stendur megi uppræta í gegnum lög og reglu en í raun eru 

stórfyrirtæki og löggjafa- dóms- og framkvæmdavald hluti af sama kerfi alheimskapítalisma. Ef 

raunverulega ætti að gera út af við gróðamaskínuna þyrfti að bylta kerfinu í heild sinni. Það er því 

verðið að leggja til ímyndaða lausn á raunverulegu vandamáli.
42

  

 Í heimi Kalmarsambandsins er „Frank-mafían“, ekkert svipuð stórfyrirtæki. Hún er einungis 

mafía að útlitinu til, hrein stæling. Þetta kemur ljóslega fram eftir fundinn þar sem Frankarnir þáðu 

sakramentið þegar einn þeirra svarar í símann og kveðst jú hafa keypt í matinn og hann sé bara rétt 

ókominn heim; sá sem virtist vera ískaldur glæpon er í raun bara venjulegur fjölskyldumaður. 

Kaurismäki tæklar hins vegar stórfyrirtækið með beinum hætti í Hamlet heldur út í viðskipti þar 

sem fjölskylda Hamlets er stórveldi í finnskum iðnaði. Hamlet erfir 51% í fyrirtækinu eftir andlát 

                                                 
40

 [Þýð. ekki mín] The Godfather 1972. 
41

 Upprunalega fjallar Jameson um Guðföðurinn í ritgerðinni „Reification and Utopia in mass culture“ og 

helstu punkta varðandi myndina má finna á Jamson 1979:145–148. Þá má líka finna ítarlega umfjöllun um 

greiningu Jamesons í hjá Scott Durham, sjá Durham 2009:235. 
42

 Durham 2009:256.  
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föður síns en hann er ekki mjög viðskiptafróður svo að föðurbróðir hans, Klaus, stjórnar fyrirtækinu 

bak við tjöldin. Klaus álítur sem svo að hefðbundinn finnskur iðnaður eins og pappírsframleiðsla og 

skipasmíði eigi enga framtíð fyrir sér á sífellt alheimsvæddari markaði. Ef Finnland á að skapa sér 

sérstöðu telur hann vænlegast að Finnar einbeiti sér að framleiðslu baðanda úr gúmmíi. Því ákveður 

Klaus að loka öllum skipasmíðastöðvum og sögunarverksmiðjum, þrátt fyrir að þá muni fjöldi fólks 

verða atvinnulaus og finnskur iðnaður leggjast af.
43

 Þetta er að sjálfsögðu fráleit hugmynd en vísar 

til óröklegs eðlis síðkapítalismans þar sem eftirspurn eftir tilgangslausum varningi eins og 

gúmmíöndum virðist meiri en eftir praktískum hlutum eins og pappír og skipum. 

Viðskiptaheimurinn eins og hann birtist hjá Kaurismäki er því glataður og á sér engrar viðreisnar 

von; hann bíður ekki fram á ímyndaðar lausnir á vandanum líkt og mafíumyndirnar.
44

  

 Svo haldið sé áfram með rökkurmyndaþemað endurómar það einnig í búningum og útliti. 

Það er einna helst áberandi í þeim Frankanna sem kalla mætti Hatta-Frank og er eins og 

leynilögregluþjónn úr rökkurmynd, klæddur rykfrakka utan yfir jakkafötum og með hatt og minnir 

nokkuð á Humphrey Bogart.
45

 Hatta-Frank er annar hluti tvíeykis sem helst gegnum fyrri hluta 

myndarinnar en hinn hlutann getum kallað Rokk-Frank. Sá er greinilega yngri en Hatta-Frank og er 

klæddur þröngum gallabuxum, hvítri skyrtu með bindi og aðsniðnum leðurjakka. Hár hans er sítt að 

aftan en að framan er það eins og gaddar sem standa út í loftið. Útlit hans er því einhvers konar 

samsuða ungmennastíla sem mætti tengja rokkabillí og pönki. Ljóst er að þetta tvíeyki er einkar 

lýsandi fyrir stælinguna sem póstmódernísku landslagi er eðlislæg, þar sem eins konar Sid Vicious 

og eins konar Humphrey Bogart geta lifað saman án þess að það sé athugavert.
46

  

 Fyrst sjáum við þá saman á myndlistasýningu, rétt eftir að Frankarnir eru komnir í miðbæinn 

og dreifast um allt. Myndirnar á veggjunum eru finnsk verk í stíl sem kallaður eru genre-stíll en slík 

verk sýna yfirleitt sveitafólk við hversdagslega iðju eins og þrif, eldamennsku og veiðar.
47

 Hatta-

Frank virðir fyrir sér verkin en Rokk-Frank kemur þá og spyr hvort þeir geti ekki farið að drífa sig 

eitthvað annað. Listasýning með þjóðlegum finnskum verkum samræmist greinilega ekki 

hugmyndum Rokk-Franks um skemmtun. Seinna í myndinni sjást þeir á gangi um dimma götu 

þegar Rokk-Frank sest á götuna og lýsir því yfir að hann nenni ekki að ganga lengur og honum 

                                                 
43

 Þessi umbylting á finnskri framleiðslu innan myndarinnar kallast á við raunverulega þróun iðnaðar í 

Finnlandi en á 10. áratugnum varð Finnland leiðandi í framleiðslu farsíma af gerðinni Nokia, afar 

nútímalegrar vöru sem telst til helstu táknmynda framþróunar og alheimsvæðingar. Á vefsíðu Nokia segir að 

árið 1990 hafi fyrirtækið, sem áður framleiddi ýmsar vörur, íhluti, stígvél o.fl, tekið þá áhættusamu en 

arðbæru ákvörðun að einbeita sér að farsímaframleiðslu og herja á heimsmarkaðinn. Nokia: Our Story. 
44

 Durham 2009:236.  
45

 Þessi „nöfn“ koma ekki fram í myndinni, þau hef ég sjálf gefið Frönkunum til að aðgreina þá. 
46

 Líkt og Durham segir um stælingu „Í póstmódernískri stælingu búa stílar og ímyndir frá ólíkum svæðum 

og tímum á sama stað.“ [Mín skáletrun]. [Þýð.] „In postmodern pastiche, styles and images from every 

region and period coexist in the same space“. Durham 2009:238. 
47

 Britannica: Genre painting.  
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leiðist. Hatta-Frank gat látið sér duga að skoða listasýningu í rólegheitum en Rokk-Frank þarf meiri 

spennu. Þá leggur Hatta-Frank til að þeir þurfi ekki að labba og þeir stela vespu sem liggur í 

vegarkantinum. Á meðan þeir aka um á vespunni hljómar lagið Mabelline í flutningi Chucks Berry. 

Svo enda þeir á að keyra inn á bar og panta sér tvö vatnsglös. Þessi tvö atriði, líkt og persónurnar 

sjálfar birta árekstra ólíkra stíla og stefna.
48

  

 Í kringum senuna á listasafninu má sjá senur þar sem Frankarnir spila tölvuspil og lesa 

myndasögur. Þjóðleg menning, sem er táknuð með finnsku málverkasýningunni, er ljóslega á 

undanhaldi gagnvart æsilegri en sundurleitari amerískri menningu. Samband Hatta-Franks og Rokk-

Franks felur sér samslátt þessara ólíku menningarheima en því lýkur svo skyndilega þegar Rokk-

Frank drepur Hatta-Frank óvart. Hinn gamli tími og gildi hans lúta því bókstaflega í lægra haldi 

fyrir þeim nýrri, þrátt fyrir að yfirtaka hins nýja hafi ekki verið framkvæmd að yfirlögðu ráði.  

 Útlit og búningar fela í fleiri tilfellum í sér stælingu en þetta er til dæmis sérlega áberandi í 

Leningrad Cowboys fara Ameríku. Myndin fjallar um finnsku hljómsveitina Leningrad Cowboys 

sem heldur til Ameríku í von um frægð og frama. Útlit hljómsveitarmeðlima Leningrad Cowboys er 

afar sérstakt en allir hljómsveitarmeðlimir, umboðsmaðurinn Vladimir og skyldmenni þeirra, skarta 

íburðarmiklum hárgreiðslum sem eru ýktar útgáfur af quiff-greiðslum sem voru vinsælar innan 

teddyboy-hreyfingarinnar á 4. áratugnum.
49

 Að auki eru þeir með „sítt að aftan“, greiðslu sem er 

einkennandi fyrir 9. áratuginn og greiðslan er því stæling í sjálfri sér og felur í sér árekstur ólíkra 

tískustefna frá ólíkum tímabilum.  

Skór þeirra eru támjóir og táin er með eindæmum löng. Þeir klæðast svörtum jakkafötum og 

hvítum skyrtum með bindi og flestir ganga þeir með sólgleraugu. Þetta útlit er ýkt blanda af 

rokkabillí-, pönk- og teddy-boystíl og gefur í skyn að Leningrad kúrekarnir hafi 

„misskilið“ rokktískuna eða að minnsta kosti gengið afar langt í túlkun hennar. Reyndar er það gert 

ljóst að allir í fjölskyldu kúrekanna hafa sama útlit, gamalmenni, hvítvoðungar og heimilisdýr skarta 

öll sömu greiðslu og skófatnaði. Þá er mynd á vegg heima hjá þeim af Abraham Lincoln, með sömu 

greiðslu, sem ýjar að því að ítök Finnlands eða Austur-Evrópu í Bandaríkjunum séu ef til vill meiri 

en mann kunni að gruna. Utan yfir jakkafötunum klæðast þeir flestir þykkum pels sem er í talsverðu 

ósamræmi við rokkmúnderinguna og minnir á uppruna þeirra í kaldri freðmýrinni. Klæðnaðurinn er 

því einhvers konar blanda af praktískum hlífðarfatnaði og töffaralegum rokkklæðnaði sem 

endurspeglar andstæðuparið Austur-Evrópa – Bandaríkin, en sú andstæða felst að sjálfsögðu í nafni 

sveitarinnar.
50

  

                                                 
48

 Kääpä 2010:81. 
49

 Í riti Dicks Hebdige má finna ítarlega lýsingu á klæðaburði og hugmyndafræði teddy-boy hreyfingarinnar. 

Hebdige 1979:49–50. 
50

 Kääpä 2010:172.  
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 Skarpar andstæður tegunda stíla og tímabila í gegnum útlit eru áberandi en slíkar andstæður 

birtir Kaurismäki einnig í gegnum tónlist í mörgum myndum sínum. Þá er gjarnan notuð blanda af 

ólíkum greinum tónlistar. Slík tónlistarnotkun er vitanlega áberandi í Leningrad Cowboys þegar 

kúrekarnir flytja rússnesk þjóðlög og balkantónlist í bland við ameríska rokktónlist. Þá er gjarnan 

beitt vissri framandgervingu
51

 þar sem framvinda sögunnar er rofin til að sýna tónleikasenur en 

þetta má sjá í fleiri myndum en Leningrad Cowboys, til að mynda Kalmarsambandinu og Hamlet 

heldur út í viðskipti. Í Hamlet er Hamlet sýndur horfa á pönktónleika þar sem ungir tónlistarmenn 

flytja lagið Rich little bitch. Hamlet er þá núbúinn að rífast við Ófelíu en rokk- og pönktónlist er 

gjarnan tengd ofsa og óreiðu eða drykkju í myndum Kaurismäki.
52

 Í Kalmarsambandinu er 

tónlistaratriði þar sem allir Frankarnir flytja saman lag, hvort sem þeir eru í samhengi söguheimisins 

lífs eða liðnir en í óröklegum heimi myndarinnar geta gerst undarlegir viðburðir á borð við þennan. 

Töfraraunsæi á borð við það sem sést í Kalmarsambandinu og Leningrad Cowboys hefur 

gjarnan verið skilgreint sem höfundareinkenni Kaurismäkis en jafnframt hefur hann þótt vera einkar 

raunsæislegur.
53

 Nestingen telur að myndir hans geti falið í sér báðar þessar tilhneigingar þar sem 

myndir hans séu í raun gerðar í stíl stælingarinnar, þar sem raunsæi og töfrar eru hlutar af þeirri 

heild sem stælingin er.
54

 

 Eftir nokkra rýni í stælingu þar sem þættir úr menningu ólíkra tímabila birtast samtímis má 

líta á stælingu á samtímamenningu en í Kalmarsambandinu má sjá afar kraftmikla beina vísun í 

samtímakvikmynd. Pekka, sá eini í hópnum sem ekki heitir Frank er vísun í Travis, aðalpersónu 

kvikmyndar Martin Scorsese Leigubílstjórinn.
55

 Travis er fyrrverandi hermaður sem er leiður á 

hversdagslegu lífi sínu sem leigubílstjóri í New York. Honum býður við siðspilltu líferni borgarbúa 

og hefur eins manns herferð gegn glæpum og spillingu í borginni. Hugsanlega er Travis óstöðugur á 

geði vegna áfalla í stríðinu og hann heldur sífellt lengra út á braut ofbeldis. Hann endar á að drepa 

fjölda fólks í tilraun til að bjarga ungu vændikonunni Isis og er að lokum skotinn af lögleglunni. Í 

eftirmála myndarinnar er Travis sýndur sem „endurhæfður“ og fjölskylda Isis fagnar honum sem 

hetju en það er óljóst hvort sá atburður er raunverulegur eða hugarburður Travis.
56

 Vegna þessa 

hefur persónu Travis verið lýst sem óáreiðanlegum sögumanni og ádeilu á öfgakenndar 

karlmennskuhugmyndir.  

                                                 
51

 Framandgerving er þegar dregin er athygli að forminu með því að rjúfa það, Britannica: Alienation effect. 
52

 Dæmi um þetta má sjá í Ariel, Kalmarsambandinu og fleiri myndum.  
53

 Töfraraunsæi er ákveðinn stíll sem helst er þekktur úr suður-amerískum bókmenntum og felst í því að setja 

fram yfirláttúruleg fyrirbæri eða viðburði inn í annars raunsæislegt og eðlilegt samhengi. Einfalt dæmi væri 

að í tilteknum söguheimi sem viðist raunsæislegur gerist skyndilega eitthvað töfrum líkast en persónur 

sögunnar myndu ekki kippa sér upp við það eða gefa því sérstakan gaum. 
54

 Nestingen 2013:19. 
55

 [Þýð.] Taxi Driver 1976. 
56

 Grist 2000:123. 
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 Pekka talar nánast einungis ensku og klæðist, líkt og Travis, hermannajakka og 

sólgleraugum. Í einu atriði sitja nokkrir Frankar á kaffihúsi. Pekka sest hjá þeim og fer mikinn þegar 

hann talar um að hann hafi eitt sinn búið í Suður-Ameríku og þar hafi hann lent í útistöðum við hóp 

skæruliða. Hann segist hafa yfirbugað skæruliðana og skorið undan þeim. Félagar hans sýna 

sögunni lítinn áhuga og Pekka svarar til í ógnandi tón „Ertu að tala við mig?“ sem er ein frægasta 

línan úr Leigubílstjóranum. Eftir það skiptir hann yfir í finnsku og segist hafa verið frekar ringlaður 

síðustu daga og afhjúpar þar með að hann er ekki jafnmikill töffari og hann lætur í veðri vaka. 

Raunar afar ólíklegt að saga Pekka sé sönn í ljósi þess að hann virðist vera greindarskertur. Það má 

halda því fram að persóna Pekka sé paródísk sýn á persónur eins og Travis Bickle sem einblína á að 

vera karlmannlegir og sterkir. Pekka er ljóslega einfeldningur sem spinnur upp hetjusögur af 

sjálfum sér, innblásnar af bandarískum kvikmyndum. Þar með er ýjað að því að karlhetjur 

bandarískra nútímakvikmynda séu líkt og börn í bófaleik sem taka sig einum of alvarlega.  

 Kaurismäki hefur látið þess getið í viðtali að enginn leikstjóri hafi gert meistaraverk eftir 

1970. Blaðamaðurinn spyr um álit hans á Scorsese og hann svarar því til að Góðir gæjar
57

 hafi 

verið rugl, hún sé raunar versta mynd sem nokkurn tíma hafi verið gerð og að eftir Óða bola
58

 hafi 

Scorsese gert myndir eins og versti viðvaningur.
59

 Kaurismäki segir í öðru viðtali: 

 

Ég geri kannski slæma mynd en ég neita að gera drasl af þeirri gerð sem Hollywood gerir á hverjum 

degi. Ég elska gömlu Hollywood, en sú nýja er eins og dauður höggormur sem veit ekki einu sinni 

að hann er dauður. Ég er eins og hundur, sífellt geltandi um Hollywood því að með völdum sínum, 

gæti það gert virkilega góðar myndir. Þess í stað eru sextugir menn að gera barnalegt  – og leiðinlegt 

– ofbeldi. 

 

Varðandi ofbeldi í sínum eigin myndum segir hann það vera  

  

[...] ofbeldi sem er ærlegt – það er að segja eins og það er, skjótt og grimmilegt. Í Helsinki er 

ofbeldið ekki glæsilegt: það er nafnlaust. Ef fólk vill sjá ofbeldi sem lítur vel út og er dregið á 

langinn, er það bilað í hausnum.
60

 

 

                                                 
57

 [Þýð. ekki mín] Goodfellas 1990. 
58

 [Þýð. ekki mín] Raging Bull 1980. 
59

 Hattenstone 2012. 
60

 [Þýð.] „I may make a bad film but I refuse to make shit of the kind Hollywood makes every day. I love the 

old Hollywood, but the modern one is just like a dead rattlesnake that does not even know its dead. I am like 

a dog, always barking about Hollywood because with its power, it could make some really good films. 

Instead sixty-year-old men are creating boy-scout-level – and boring – violence; crass commercialisation is 

killing cinema. [...] violence that is honest – which is to say as it is, fast and ugly. In Helsinki, the violence is 

not glamorous: it's nameless. If people want to see violence that looks good and is prolonged, they are sick in 

the head.“ Cardullo, Bert 2006. 
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Það er því verið að gagnrýna „ofbeldi sem lítur vel út“ í ræðunni sem Pekka heldur þegar hann lýsir 

því hvernig hann limlesti skæruliðana í Suður-Ameríku og lætur eins og það hafi verið mjög 

tilkomumikið. Sýn Pekka á ofbeldi missir allan glæsileika þegar hann verður fyrir því sjálfur. Pekka 

mætir endalokum sínum á hamborgarabúllu, tveir spænskumælandi menn koma inn, annar segir 

„þetta er maðurinn“ og hinn skýtur hann. Þetta er þá ofbeldi „eins og það er“ skjótt, grimmilegt og 

nafnlaust, rétt eins og Frankarnir eru nafnlausir. Það má því leiða líkur að því að Kaurismäki gefi 

lítið fyrir ofbeldið eins og það birtist til að mynda í Leigubílstjóranum, þrátt fyrir að það eigi að fela 

í sér gagnrýni.
61

 Í gegnum Pekka birtist því gagnrýni á samtímakvikmyndir. Fullyrðing Kaurismäkis 

um að enginn kvikmyndaleg meistaraverk hafi komið fram eftir 1970 felur í sér vangaveltu um 

hvort ómögulegt sé að gera meistaraverk í póstmódernísku ástandi, hann telur hvorki sig né aðra 

færa um það. Það eina í stöðunni er að reyna að kortleggja póstmódernismann í gegnum hann 

sjálfan, í gegnum stælinguna, sem Kaurismäki gerir ítrekað. 

 

1.3. Niðurlag 

Ljóst er að í þessum kvikmyndum Aki Kaurismäkis frá 9. áratugnum er hið póstmóderníska ástand 

sett fram í gegnum stælingu, þar sem ólíkum menningarlegum staðalímyndum er skeytt saman. Líkt 

og áður kom fram telur Jameson að paródían sé ómöguleg innan póstmódernisma og þar með 

uppbyggileg samræða um menningarafurðir í uppnámi. Það eina sem er mögulegt er að stæla; 

klippa og líma. Persónur myndanna kippa sér sjaldnast upp við undarlegar samsetningar 

menningarlegra upplýsinga, heimurinn sem þær hrærast í er bara svona. 

 Kääpä minnist á að heimur Kalmarsambandsins sé heimur þar sem tveir fullorðnir menn, 

annar klæddur sem pönkari og hinn sem spæjari, geta keyrt rakleiðis inn á bar og pantað sér 

vatnsglös eins og ekkert sé eðlilegra. Heimur Kalmarsambandins er heimur „mettaður af bæði 

ruglingslegu myrkri og björtum neonljósum, margvíslegum menningarlegum áhrifum og kæfandi 

einmanaleika, heimur sem skírskotar til brotakennds eðlis póstmódernismans og síðþjóðlegrar 

einangrunar“.
62

  

 Þá má velta fyrir sér hvort innan hins sundurleita póstmódernisma, þar sem ólíklegum og í 

raun ómögulegum staðalímyndum er í sífellu skeytt saman, sé mótsagnakenndur sagnaheimur á 

borð við þann sem við sjáum í Leningrad Cowboys og Kalmarsambandinu raunsæislegur ekki síður 

en töfraraunsæislegur, þar sem allar mögulegar ímyndir birtast í einum graut með svipuðum hætti 

og í okkar daglega lífi í samfélagi gegnsýrðu af auglýsingum og sjónmenningarlegu áreiti. Það er 

                                                 
61

 Girst telur gagnrýni á karlmennsku einna sterkasta í þessari mynd miðað við aðrar myndir Scorseses. Grist 

2000:156. 
62

 [Þýð] „[…] a world infused with both confusing darkness and bright neon lights, multiple cultural 

influences and suffocating reclusiveism – a world suggestive of postmodernist fragmentation and post 

national isolation. “ Kääpä 2010:81. 
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engin undankomuleið úr þessu ástandi þar sem póstmódernískur veruleiki samanstendur af 

stælingum. Með því að beita stælingunni í myndum sínum getur Kaurismäki sýnt brotakenndan 

samtíma okkar, vegið hann og metið og stundum andæft honum eins og hann andæfir Hollywood 

kvikmyndum samtímans. Rétt eins og allt annað í póstmódernískri menningu eru verk hans þrátt 

fyrir allt hluti af því sem andæft og þar með ekki róttæk nema að takmörkuðu leyti en þau vísa engu 

að síður á sjálf sig sem póstmódernískan varning, stælingunni er beitt með meðvituðum hætti.  
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2. Nostalgía 

2.1. Jameson um nostalgíuna 

Nostalgíska kvikmyndin er að mati Jamesons eitthvað sem kalla mætti hreinræktaða 

póstmóderníska afurð. Hárfeiti eða Amerískt veggjakrot
63

 eru dæmi um slíkar nostalgískar 

kvikmyndir. Slíkar myndir telur hann týna sér í „bergnuminni hrifningu af fortíðinni“
64

 án þess að 

leggja gagnrýnið mat á umrætt tímabil. Þessi dýrkun á vissum tímabilum fortíðarinnar kemur til 

vegna þess skorts á sögulegri meðvitund sem einkennir póstmódernismann.  

Sjötti áratugurinn í Hárfeiti er nær því að vera fantasíuveröld þar sem önnur gildi og tíska 

réðu ríkjum heldur en raunverulegt tímabil í sögu Bandaríkjanna. Slíkar myndir geta ekki lagt mikið 

til málanna varðandi tímabilið sem þær lýsa annað en að það hafi verið öðruvísi og ef til vill betra 

en samtíminn. Í póstmódernískri söguhyggju er ekki hægt að líta til sögulegra tímabila eins og 6. 

eða 7. áratugarins sem annars konar lifaðs tíma. Þessi tímabil eru einungis aðgengileg gegnum 

endurvinnslu á endurvinnslu, á staðalímyndum og glansmyndum sem gefa til kynna 

„fortíðarleika“.
65

 Fortíðin hefur verið sett inn í það samhengi sem við þekkjum í póstmódernískum 

samtíma; samhengi ímyndarinnar.
66

 Raunin er sú að nostalgískar ímyndir eru ekkert annað en 

ímyndir, þær eiga sér afar veika stoð í sögulegum sannindum og Jameson gengur svo langt að segja 

að „hugmyndir um tímaskeið samsvari að lokum ekki raunveruleika af neinu tagi“.
67

   

 Þó er til aðeins bitastæðari framsetning nostalgíunnar en í greiningu sinni á nostalgísku 

kvikmyndinni lítur Jameson til kvikmyndanna Eitthvað tryllt og Blátt flauel
68

 með tilliti til 

framsetningar þeirra á nostalgíu. Hann kemst að þessari niðurstöðu:  

 

 Þar með er hægt að lesa þessar kvikmyndir sem tvískipt einkenni: þær sýna kynslóðadulvitund í því 

 ferli að reyna að bera kennsl á sinn eigin samtíma á sama tíma og þær varpa ljósi á vonleysi þessarar 

 tilraunar sem virðist smætta sjálfa sig niður í endursamþættingu hinna ýmsu staðalímynda  

 fortíðarinnar.
69

 

 

Hann telur sem sagt að þessar myndir sýni ákveðna meðvitund um að birtingarmyndir fortíðar séu 

samansafn staðalímynda. Jafnframt telur hann að notkun þessara mynda á nostalgíu sé snjöll þar 

                                                 
63

 [Þýð.] Grease 1978 og American Graffiti 1973. 
64

 [Þýð.] „[...] mesmerized fascination with the past“ Jameson 1991:296  
65

 Jameson 1991:19.  
66

 Durham 2009:239.  
67

 [Þýð.] „[...] period concepts finally correspond to no realities whatsoever.“ Jameson 1991:282. 
68

 [Þýð.] Something Wild 1986 og Blue Velvet 1986. 
69

 [Þýð.] „Thus these films can be read as dual symptoms: they show a collective unconsious in the process 

of trying to identify its own present at the same time that they illuminate the failure of this attempt, which 

seems to reduce itself to the recombinations of various stereotypes of the past.“ Jameson 1991:296. 
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sem þær gera sér grein fyrir því að framsetning fortíðar er vandkvæðum háð en einnig að þær setji 

fortíðina í samhengi við sinn samtíma. Þær eru þó „tvískipt einkenni“, þær eru engu að síður hluti af 

þeirri endurtekningarsömu póstmódernísku menningu sem þær tilheyra þótt þær geri sér grein fyrir 

því.  

 Það er ljóst að verk Kaurismäkis eru mörg hver lituð af nostalgíunni. Nostalgían sem birtist 

þjónar þó ákveðnum tilgangi; hún er ekki bara lofsöngur til fortíðar heldur ríkir meðvitund um að 

nostalgía er alltaf samansafn staðalímynda, líkt og þær myndir sem Jameson nefnir í greiningu 

sinni. Það sem nostalgían vísar til í myndunum er þá helst fagurfræði gamalla kvikmynda, tónlistar 

og tísku en einnig til gilda sem einkenndu finnskt samfélag. Nostalgían er notuð til að lýsa yfir 

söknuði á glötuðum gildum en þar sem hún er sett fram í gegnum stælingu er settur varnagli við    

að vísað sé til sögulegra sanninda og við að það sem vísað er til sé yfirleitt raunverulegt. 

 

2.2. Nostalgían í kvikmyndum Kaurismäkis 

Kaurismäki hefur löngum verið lýst sem „nostalgískum höfundi“. Í riti Nestingens er sérstökum 

kafla varið í að skoða „Aki Kaurismäki hinn nostalgíska“.
70

 Käpää nefnir kafla í bók sinni sem 

fjallar um Ariel „Nostalgía eftir ímyndaðri þjóðlegri fortíð“
71

 en í þessum titli felst það álit að Ariel 

sé mynd sem birtir nostalgíu eftir einhverju ímynduðu, en líkt og fyrr er getið gerir Jameson ráð 

fyrir því að nostalgían sé alltaf ímynduð, ekki raunveruleg. Því er viðeigandi að hefja leik á Ariel. 

Myndin er strangt til tekið um mann sem reynir að fóta sig í póstmódernískum samtíma. Það reynist 

honum erfitt og hann leitar sífellt að huggun í nostalgíunni. Aðalpersónan Taisto Kasurinen verður 

atvinnulaus (aðstæður sem margir stóðu frammi fyrir á kreppuárunum í Finnlandi) eftir að 

kolanámu bæjarins er lokað. Taisto fer til Helsinki en er á leiðinni rændur aleigunni og endar á 

vergangi. Hann reynir að finna vinnu án árangurs en kynnist Irmeli og þau stofna til ástarsambands. 

Hann er svo fyrir misskilning handtekinn og sendur í steininn. Að lokum flýr Taisto úr fangelsinu 

og nær að útvega ólögleg vegabréf og heldur ásamt Irmeli og Riku, syni hennar, til Mexikó með 

flutningaskipinu Ariel.  

 Í gegnum myndina má víða sjá samslátt nostalgískra ímynda úr finnskri og bandarískri 

menningu. Með þessu er lögð áhersla á þema myndarinnar um vandræði einstaklings við að 

staðsetja þjóðlega samsemd í sífellt alþjóðavæddara samfélagi.
72

 Dæmi um slíkt er til að mynda þar 

sem Taisto stoppar á leiðinni til Helsinki til að laga blæjuna á kádiljáknum sínum og stendur fyrir 

framan skilti sem auglýsir danshöll en einnig er á skiltinu kóka-kóla merki. Dans, þá sérstaklega 

                                                 
70

 Rit Nestingens skiptist í fjóra hluta, „The Auteur“, „The Bohemian“, „The Finn“ og „The Nostalgic“. 

Lestur Nestingens á nostalgíunni er þó ekki með beinum hætti miðaður við nostalgíu í skilningi Jamesons.  
71

 [Þýð.] "Nostalgia for an Imagined National Past". 
72

 Kääpä 2010:115. 
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tangó, er afar vinsæl afþreying í Finnlandi og raunar einkennandi þáttur í þjóðmenningu Finna, sem 

þarna er skellt saman við kók-merkið, helgidóm kapítalisma og alheimsvæðingar.
73

 

 Slíkan samslátt þjóðlegra tákna má líka sjá í sjálfri persónu Taistos. Hann er verkamaður úr 

finnskri sveit sem er frekar hefðbundið þjóðlegt hlutskipti. Hins vegar klæðir hann sig í föt sem 

sæma þessu hlutskipti engan veginn, í töff leðurjakka, gallabuxur og kúrekastígvél. Það segir sig 

líka sjálft að klæðnaður hans hentar afar illa í finnskri veðráttu. Þegar Taisto svo kemur til Helsinki 

og reynir að finna sér vinnu á höfninni er hann útlitslega í talsverðu ósamræmi við hina karlana á 

höfninni sem einnig eru í atvinnuleit. Myndin er uppfull af árekstrum gamalla og nýrra ímynda, 

finnskra og alþjóðlegra.  

Sú sena sem lætur þetta ljóslegast uppi er þegar Taisto, sem er á leið heim á gistiplássið eftir 

einmanalega nótt á barnum, brýst inn í byggingu og kemur út með ljósmynd. Ljósmyndina hengir 

hann upp á vegg við rúmið sitt, við hlið myndar af Jesú Kristi. Á myndinni má sjá hæstvirtann Uhro 

Kekkonen, fyrrverandi forseta Finnlands, sem eins og komið var inn á í inngangi var íhaldssamur 

og þjóðrækinn leiðtogi en þegar hann hætti árið 1982 hélt Finnland hratt inn á svið 

alþjóðavæðingar.
74

 Með þessu virðist Taisto vera að gera tilraun til að halda í gömul eða þjóðleg 

gildi, eitthvað kunnuglegt í írafári borgarlífsins en Jameson hefur haldið því fram að þetta sé 

einkennandi fyrir samband okkar við fortíðina, tilhneigingin til að reyna að grípa í nostalgískar 

ímyndir til að festa hendur á fortíðinni.
75

   

 Í Glæpi og refsingu má sjá nákvæmlega eins mynd af Uhro Kekkonen sem hangir á vegg á 

lögreglustöðinni.
76

 Myndin skýtur einnig upp kollinum í Hamlet heldur út í viðskipti. Myndin hefst 

á því að faðir Hamlets, forstjóri fyrirtækisins er myrtur. Bróðir hans Klaus tekur við stjórn þess eftir 

andlátið en Klaus hefur háleitar áætlanir um að breyta stefnu fyrirtækisins og alþjóðavæða það. Á 

vegg í skrifstofu Hamlets eldri hangir myndin góða af Kekkonen en þegar Klaus tekur við stjórn 

fyrirtækisins er hans fyrsta verk að taka myndina af veggnum. Þar með kveður Klaus gamla tíma og 

finnska velferðarkapítalismann til að taka á móti alþjóðavæðingu og síðkapítalisma.  

 Því er þó alls ekki svo farið að Kaurismäki syngi finnskri þjóð og þjóðlegum gildum 

gagnrýnislausan lofsöng. Mynd á borð við Skugga í paradís, sem fjallar um par sem er í erfiðu ferli 

við að laga sig að breyttu menningarlegu og efnahagslegu landslagi, sýnir ekki bara hið nýja sem illt 

og hið gamla sem gott. Frekar er lögð áhersla á flókið eðli samfélags sem er sósíaldemókratískt 

                                                 
73

 Kääpä 2010:117.  
74

 Kääpä 2010:118. 
75

 Í viðtali í Diacritics talar Jameson um þetta í samhengi þess hvernig Bandaríkjamenn skorti skilning á 

fortíð sinni og þjóðlegri samsemd en Taisto er sömuleiðis í leit að samsemd. Jameson o. fl. 1982:74. 
76

 Kaurismäki hefur getið þess að honum líki ágætlega við Kekkonen, að minnsta kosti miðað við Koivisto. Í 

viðtali í Teningi spyr blaðamaður um álit hans á Koivisto og hann svarar: „Hvaða asni er það nú eiginlega? 

Kekkonen var allavega maður þótt hann hafi gert sín mistök“. Hallgrímur Helgason 1990:63. 
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velferðar umhverfi að gera tilraun til að vera alþjóðakapítalískt. Í slíkum heimi er ekkert svart og 

hvítt og vandkvæðum bundið að ganga að nokkru sem vísu.
77

  

 Nostalgía í myndum Kaurismäkis er greinileg í vísunum í gamlar kvikmyndir.  Kaurismäki 

hefur oftsinnis lýst yfir dálæti sínu á gömlum Hollywood myndum og hefur vísað til þeirra með 

beinum hætti eða í gegnum leikmynd eða kvikmyndatöku.
78

 Í Ariel má sjá beina vísun í kvikmynd, 

nánar tiltekið Gimsteinaræningjann
79

 frá 1944 með Humphrey Bogart í aðalhlutverki, en um miðbik 

Ariel sjást leigjendur á gistiheimili hjálparstarfsins þar sem Taisto gistir horfa á myndina í litlu 

sjónvarpi.
80

  

 Í Hamlet má sjá augljósustu áhrifin frá gömlu Hollywood og gömlum B-myndum í beitingu 

kvikmyndatöku og leikmynd. Stuðst er við afar dramatíska kvikmyndatöku, lága og háa vinkla, súm 

og hægmyndir. Þessi gamaldags og klisjukennda kvikmyndataka undirstrikar háðið sem einkennir 

verkið en sagan er byggð á leikriti Shakespeares sem færð hefur verið til nútímans á skoplegan hátt. 

Sé gert ráð fyrir að Hamlet (eða Shakespeare yfirleitt) sé bókmenntaleg klisja, þá er sú klisja brædd 

saman við kvikmyndalegar klisjur.  

Þá fær Kaurismäki talsvert lánað frá Samborgari Kane
81

 eftir Orson Welles, til dæmis þar 

sem Hamlet snæðir við einstaklega langt borðstofuborð sem er stækkað en frekar með notkun 

gleiðlinsu, svipað og í skotum þar sem lögð er áhersla á einangrun Charles Foster Kane. Þá svipar 

lágvinkils-skotum á herragarð Hamlets til tilkomumikilla skota af Xanadu, setri Kanes.
82

  

 Í Hamlet má einnig sjá eina birtingarmynd nostalgíunnar sem skýtur upp kollinum í fleiri 

myndum hans, keskiolutbaari, sjálfspilandi glymskratta. Í einkar B-myndalegu atriði eru Ófelía og 

Hamlet að kela og undir hljómar kjánalega dramatísk tónlist. Ófelía fer og Hamlet slekkur fýlulega 

á útvarpinu og þá hljóðnar kvikmyndatónlistin sem reynist, þvert á væntingar áhofenda, hafa verið 

innan söguheims. Hamlet sparkar þvínæst í djúkbox inni í herberginu og hann byrjar að spila 

æsilega rokktónlist. Samskonar leikur með tónlist innan söguheims sést í Glæpi og refsingu þegar 

Rahikainen myrðir Honkanen. Dramatísk tónlist hljómar, Rahikainen hækkar í græjunum og þá er 

ljóst að tónlistin er innan söguheims og Rahikainen er þá sjálfur að reyna að skapa dramatíska 

stemmningu. Að því búnu skýtur hann Honkanen. Glymskratta má einnig líta í Ariel en Taisto 

virðist umkringdur hvers konar nostalgískum hlutum, kádiljáknum, gömlu útvarpi, hlutum sem 
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 Kääpä 2010:108.  
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 Varðandi yfirlýsingar Kaurismäkis á dálæti sínu á gömlum Hollywood myndum sjá til dæmis tilvitnun í 

stælingarkaflanum.  
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 [Þýð. ekki mín] High Sierra 1941.  
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 Það má nefna það að kvikmyndataka í Gimsteinaræningjanum og Ariel er á mörgum stöðum svipuð, 

sérstaklega notkun á aðdrætti úr kyrrum ramma, sem er frekar dramatísk og klisjukennd tækni en gefur Ariel 

skemmtilegan blæ. Dæmi um slíka súm-töku er þegar Mikkonen er stunginn.  
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 [Þýð. ekki mín] Citizen Kane 1941. 
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 Nestingen 2013:32. 
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hann burðast með sér hvert sem hann fer. Nostalgían er þar með hlutgerð; þar er um að ræða hluti 

með afmarkaða merkingu sem má tilbiðja á blætiskenndan hátt.
83

  

 Fyrst nostalgían getur verið falin í einstökum hlutum hlýtur að vera hægt að nálgast fortíðina 

með því að kaupa slíka hluti. Meðlimir Leningrad Cowboys segja beinlínis að ímynd þeirra af 

Bandaríkjunum sé mótuð af staðalímyndum. Þegar þeir eru nýkomnir til New York segir einn 

meðlimurinn: „Hvenær skyldi ofbeldið hefjast? Maður er alltaf myrtur í New York, ég hef séð það í 

sjónvarpinu.“
84

 Þessi athugasemd kallast skemmtilega á við persónu Pekka í Kalmarsambandinu 

sem á sambærilegan hátt hefur tileinkað sér það sem hann hefur séð í sjónvarpinu. Viðbrögð 

Vladimirs eftir að bókari í New York lýsti yfir að það vantaði allt rokk í tónlist sveitarinnar er að 

fara í plötubúð og kaupa rokkplötur. Hann lætur hljómsveitarmeðlimi fá plöturnar og bók um 

rokktónlist og skipar þeim að rannsaka efnið og helga sér það. Eftir það verður tónlist sveitarinnar 

rokkaðri en þeir spila líka aðrar greinar tónlistar því að eins og áður sagði laga þeir sig að 

stemmningunni á hverjum stað. Á kántríbar spila þeir kántrílagið Ég er Leningrad Kúreki, á 

vélhjólabarnum spila þeir Fæddur villtur og í brúðkaupinu í Mexíkó hljómar suðræn latíntónlist.
85

 

Kúrekarnir rannsaka staðalímyndirnar umhverfis sig og tileinka sér þessar staðalímyndir. Allt er 

þetta í þágu þess að afla sér vinsælda og uppfylla markmiðið um frama í Ameríku. Tilfellið er að 

nostalgískar ímyndir hafa kennt okkur að neyta fortíðarinnar, Leningrad kúrekarnir gera þetta, þeir 

kaupa bækur um rokk og neyta þeirra og tileinka sér menningu þannig.
86

 

 

2.3. Niðurlag 

  

 Mér líkar ekkert sérstaklega vel við nútímann. Nema auðvitað Nútíma Chaplins! Mér fellur ekki við 

 arkítektúrinn, mér líka ekki bílarnir...mér líkar ekki vel við neitt í nútímanum, ekki fagurfræðilega. 

 Og mér líkar frekar illa við nútímann pólitískt eða á nokkurn hátt. Allt var skárra og hafði meiri stíl 

 áður fyrr. En auðvitað voru þá líka til slæmir hlutir...
87

 

   

Í þessari tilvitnun lýsir Kaurismäki yfir ástúð sinni á fortíðinni og andúð í garð nútímans. Honum 

líkar hvorki fagurfræðilega né pólitískt við nútímann og þetta sést á kvikmyndum hans, hann sækir 

markvisst í fagurfræði fortíðar og hann gefur í skyn söknuð á pólitík fortíðar með endurteknum 

vísunum til Uhros Kekkonen.  
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 [Þýð. úr ensku] „I wonder when the violence starts. You always get murdered in New York, I've seen it on 

television.“ 
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 [Þýð.] I‘m a Leningrad Cowboy og Born to be Wild. 
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 Jameson 1991:287. 
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 Kaurismäki lætur þessi ummæli falla í viðtali í Morgunblaðinu þegar hann er spurður hvort hann sé 

innblásinn af gömlum kvikmyndum. Lárus Ýmir Óskarsson 2007:3. 
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 Hér hefur verið gert ráð fyrir því, í ljósi kenninga Jamesons, að nostalgían samsvari ekki 

nokkrum veruleika. Því er athyglisvert að Kaurismäki minnist á að honum líki Nútími Chaplins, því 

athugasemdin litar yfirlýsingar hans um yfirburði fagurfræði og pólitíkur fortíðar og bendir til þess 

að hugmyndir hans um fortíðina séu sóttar í kvikmyndir, ekki veruleika. Það er líkt og hann átti sig á 

þessu þegar hann skýtur því inn að vissulega hafi líka verið til slæmir hlutir í fortíðinni en hann 

útskýrir ekkert frekar hvers eðlis þessir „slæmu hlutir“ voru og heldur áfram að dásama fortíðina í 

gegnum viðtalið. Ef hann legðist í frekari útskýringar þyrfti hann að kafa í téð söguleg sannindi 

fortíðar og líkt og fullyrt var í inngangi kaflans er einkenni póstmódernísks ástands tilhneiging til 

þess að reiða sig á söguhyggju, grípa í fortíðina líkt og bók úr hillu bókabúðar.  

 Í myndum hans er krökkt af nostalgískum ímyndum en stundum má sjá merki þess að þær 

séu tilbúningur, sem gefur til kynna vott af meðvitund um söguleg sannindi. En þá er stoppað 

fremur stuttlega við það, líkt og í viðtalinu þar sem Kaurismäki hættir sér í örskotsstund inn á svið 

sögulegra sanninda en hörfar jafnskjótt aftur inn í handhægan og notendavænan faðm nostalgíunnar.   
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3. Útópía 

3.1. Jameson um Útópíuna 

Í greiningu sinni á póstmódernískri menningu tekur Jameson vitanlega mið af módernisma. Eitt 

helsta einkenni módernisma var tilhneigingin til að líta fram á við, í átt til bjartari framtíðar: 

„Módernismi hugsaði með þráhyggjukenndum hætti um hið Nýja og reyndi að fylgjast með því 

holdgerast.“
88

 Á móti kemur að hann telur að grundvallandi einkenni póstmódernisma sé 

ómöguleiki á framtíðarsýn, Útópían er ósýnileg í póstmódernísku samfélagi. Þess í stað veltir 

póstmódernismi sér upp úr samtímanum og liðnum tíma.   

 

 [...] hið póstmóderníska leitar að rofum, að atburðum frekar en nýjum heimum, að augnabliki  

 uppljóstrunar sem skilur eftir sig breytingar; að þessu „Þegar-allt-breyttist“ líkt og Gibson orðar það, 

 eða öllu heldur, að hliðrunum og óafturkræfum breytingum í framsetningu hluta og með hvaða hætti 

 þeir breytast. Módernistarnir höfðu áhuga á því hverju slíkar breytingar kynnu að skila og almennri 

 tilhneigingu þeirra: þeir hugleiddu fyrirbærið sjálft, sem óháð, með útópískum og eðlislægum  

 hætti. Póstmódernismi er heldur formlegri að því leyti, og heldur „annars hugar“, líkt og Benjamin 

 orðaði það; hann snertir bara á tilbrigðunum sjálfum, og veit fullvel að innihaldið er bara fleiri  

 ímyndir.
89

 

 

 Þá er ljóst að póstmódernisminn er ólíkur módernisma hvað snertir áþreifanlega 

framtíðarsýn, þar sem módernismi stefndi í átt að Útópíunni. Orðið Útópía þýðir bókstaflega „ekki-

staður“ og gæti verið notað um fantasíukenndan stað þar sem illska og vandamál hafa verið gerð 

útlæg. Hugtakið gæti líka verið notað um raunverulegt land eða stað þar sem samtímaleg vandamál 

virðast engin. Þessi merking hugtaksins á uppruna sinn í riti Thomas More frá 16. öld, Utopia.
90

 Í 

skilningi Jamesons er Útópían frekar skilgreind sem hugmynd eða hugsunarháttur. Í Archaeologies 

of the Future leggur Jameson til að hugtakið verði notað í auknum mæli um pólitískan hugsunarhátt 

eða pólitíska iðju.
91

 Jameson segir að í póstmódernísku samfélagi kynni maður að halda að Útópían 

gæti verið byltingarkennt afl, en þar sem póstmódernisminn einkennist af svo miklum skorti á 
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 [Þýð.] „Modernism also thought compulsively about the New and tried to watch its coming into 
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sögulegri meðvitund sé vandasamt að benda á hvaðan Útópían kemur og hvernig hún ætti að vera. 

Hann spyr raunar hvað sé eftir af færni okkar til að ímynda okkur nokkurs konar breytingu eða 

framtíð.
92

   

 Póstmódernisminn markar dauða hugmyndafræði og endalok útópísks hugsunarháttar. Þá 

gerir„geðklofinn“ sem einkennir póstmódernismann erfitt um vik að hugsa sér hvað hugtakið 

Útópía felur í sér.
93

 Útópían getur verkað sem pólitískt hreyfiafl og Jameson getur þess að Útópían 

hafi gengið í endunýjun lífdaga með því byltingarkennda hugarfari sem ríkti á sjöunda áratugnum 

en sú tilraun til byltingar misheppnaðist og samfélagslegar og pólitískar breytingar voru 

minniháttar.
94

 Sovéskur kommúnismi fól líka í sér loforð um Útópíu en eftir að verkefni 

kommúnismans misheppnaðist varð vart við efasemdir um útópíska hugsun.
95

 Það er því ljóst að 

Útópían er hugmyndafræði sem getur verið byltingarkennd en á póstmódernískum tímum er 

hreinlega þrautin þyngri að skilgreina hvað hugmyndafræði yfirleitt er. Jameson telur að það ríki 

eins konar samþykki um að „allt sé hugmyndafræði, eða öllu heldur, það er ekkert undanskilið 

hugmyndafræði“.
96

 Útópían í póstmódernísku samhengi á sem sagt í skilgreiningarvanda, þar sem 

búið er að afbyggja það sem hún eitt sinn merkti. Útópían er því óáþreifanleg og óskilgreinanleg; 

leitið og þér munuð ekki finna.  

  

3.2. Útópían í kvikmyndum Kaurismäkis 

Jameson nefnir að í kjölfar hverfandi útópísks hugsunarháttar megi sjá mikla aukningu á svartsýnni 

og dystópískri framtíðarsýn í skáldskap. Þó má sjá dæmi um skáldskap sem framsetur Útópíuna og 

stöðu hennar í póstmódernísku samhengi.
97

 Kaurismäki fer frekar þessa leið þegar hann birtir 

Útópíuna. Í nokkrum mynda Kaurismäkis eru persónur staddar í martaðarkenndum og sundurleitum 

veruleika í leit að betra lífi. Betra líf er alltaf utan seilingar, líkt og Jameson segir er Útópíuna 
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 „Geðklofann“ telur Jameson einkenna póstmódernískt samfélag en hugtakið notar hann í lacanískum 
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hvergi að finna. Það má byrja á að athuga bókstaflegustu birtingarmynd leitarinnar að Útópíunni, 

leit Frankanna í Kalmarsambandinu að Eira. Í fyrsta atriðinu sitja Frankarnir við langborð og ræða 

hve ómögulegt sé orðið að lifa í Kallio vegna ýmissa félagslegra vandamála. Leiðtogi þeirra, sem 

við skulum kalla Frank nr. 1, heldur tölu um allt sem er að í Kallio
98

, fólksfjöldann, óáreiðanlega 

strætisvagna, börn og hunda um allar götur. Þeir megi sætta sig við að fela sig í húsasundum og 

þaðan af verri stöðum og nú verði þeir að halda á ný mið. Hann segir að foreldrar þeirra og ömmur 

og afar hafi sagt þeim frá Eira, frábærum stað hinum megin í borginni þar sem þeir geti lifað frjálsir, 

þar séu göturnar auðar og andrúmsloftið ferskt.  

 Kallio og miðbærinn tákna póstmódernískt ástand bæði í menningarlegum og 

efnahagslegum skilningi. Hvað varðar hið menningarlega má sjá nokkur dæmi í stælingarkaflanum 

um það hvernig mótsagnakenndar póstmódernískar menningarímyndir einkenna borgarlífið í 

Kalmarsambandinu. Efnahagslegi þátturinn, hið síðkapítalíska ástand birtist til dæmis í fátækt 

Frankanna. Þeir eru handteknir þegar þeir reyna að fá lán í banka, þeir eru utan kerfisins. Eini 

möguleiki þeirra á frelsi frá þessu kerfi sem útilokar Frankanna virðist vera Eira. Þessi staður sem 

þeir hugsa sér er að sjálfsögðu Útópían, draumalandið sem þeir þrá og hafa einungis heyrt af í 

sögusögnum.  

 Frank nr. 1 er búinn að undirbúa fararskjóta til að koma þeim til miðborgarinnar, sem er 

mörkuð sem mikið hættusvæði. Hann segist ekki geta tryggt öryggi þeirra þegar þangað er komið, 

þá verði hver að sjá um sig. Þetta er vitanlega kímið þar sem miðborg Helsinki er ekkert sérstaklega 

hættulegur staður, auk þess sem það ætti ekki að kosta mikla fyrirhöfn að þreyja þennan eina 

kílómetra sem er á milli Kallio og miðbæjarins. Til þess að koma sér í bæinn ræna þeir lest en 

Skipulags-Frank svæfir lestarstjórann með klóróformi og ekur lestinni sjálfur. Þeir aka með lestinni 

niður í bæ og á meðan hljómar amerísk blústónlist. Þegar þeir eru loks komnir á áfangastað yfirgefa 

þeir lestina en lestarstjórinn hefur á rankað við sér og skýtur Skipulags-Frank. Hann fellur í jörðina 

og þar sem félagi hans bograr yfir honum tekur hann sígarettuna úr munni félagans, tekur einn smók 

og segir „ó, andskotinn“. Við það lætur hann lífið. Ferð þeirra hefst með ofbeldi en í þeirra tilfelli er 

fall ekki fararheill og meira ofbeldi er handan við hornið.  

 Frankarnir dreifast um alla miðborg Helsinki og ýmist týnast eða deyja. Myndin endar á því 

að tveir Frankanna, Yfirskeggs-Franks og Heimski-Frank standa nálægt höfninni þegar annar bendir 

að sjónum og telur sig hafa komið auga á Eira. Þeir hlaupa niður að ströndinni en þá bölvar 

Yfirskeggs-Frank, „Perkele!“, segir hann og fullyrðir að þeir hafi verið gabbaðir. Heimski-Frank 

skilur hvorki upp né niður en Yfirskeggs-Frank útskýrir að Eira hafi aldrei verið til. Þeir slást aðeins 
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en ákveða svo að sigla þess í stað á árabáti til Eistlands. Þar sem Útópían er ekki til er enginn 

möguleiki á raunverulegum hvörfum í lífi Frankanna, eini möguleikinn er minni háttar breytingar, 

kannski eiga þeir eftir að hafa það gott í Eistlandi en þeir munu engu að síður búa við sama 

póstmóderníska ástand þar.  

 Það er mikilvægt að geta þess að Frankarnir segja ekki bara að Eira sé ekki til, þeir segja 

sérstaklega að þeir séu „of seinir“, mörgum árum of seinir. Það er raunar tönnlast á þessu í gegnum 

myndina, Frankarnir eru alltaf of seinir. Þegar Rokk-Frank hefur banað Hatta-Frank fær hann afnot 

af líkbíl til að flytja líkið eitthvert. Hann keyrir niður að sjó, stígur út úr bílnum og horfir yfir hafið 

og segir nákvæmlega það sama, að þeir hafi komið of seint. Frankarnir hafa misst af Útópíunni, hún 

varð eftir í módernismanum. Eins og áður kom fram er módernískum skáldum gefinn gaumur í 

upphafi myndarinnar með textaspjaldi þar sem myndin er tileinkuð „draugum Baudelaires, 

Michauxs og Preverts sem enn ásækja þessa jörð“. Í einu atriði þylur Yfirskeggs-Frank brot úr ljóði 

Prevérts Morgunhangs líkt og til að sýna þessu horfna tímabili virðingu.
99

    

 Í Glæp og refsingu er Útópían ekki til umfjöllunar með beinum hætti en þar má líta afar 

myrka sýn á mannkynið og möguleika þess til betrumbóta. Skáldsaga Dostojevskís sem myndin 

byggir á endar að vissu leyti á bjartsýnislegum nótum, Rashkolnikov áttar sig að minnsta kosti á því 

að glæpur hans var ekki réttlætanlegur, hugmyndir hans um siðferðislega yfirburði sína voru 

vanhugsaðar og hann á hugsanlega möguleika á að bæta upp fyrir glæpi sína með iðrun og með því 

að rækta kærleiksríkt samband við fjölskyldu sína.  

 Þessum þætti er sleppt í aðlögun Kaurismäkis. Í lok myndarinnar þegar Rahikainen er í 

fangelsi segist hann hafa myrt Honkenen því hann vildi útrýma ákveðnum hugsunarhætti, 

Honkenen var ógeðfelldur og ríkur eiginhagsmunaseggur, hann var „lús“ eins Rahikainen segir. 

Rahikainen sér ekki eftir því að hafa drepið hann en hann harmar að áætlun hans um að betrumbæta 

heiminn misheppnaðist. Þegar hann drepur Hekonen verður hann að „lús“ sjálfur, heildarsumma 

lúsa í heiminum helst því stöðug. Kääpä segir að heimur myndarinnar sé heimur „fullur af lúsum, 

Rahikainen þar með talinn, sem allar sækjast eftir persónulegum ávinningi, hvort sem það er eftir 

auknum auðæfum í tilfelli Honkonens eða einstaklingsbundir yfirburðir í tilfelli Rahikainens“.
100

 

Tilraunir til að breyta heiminum byrja á einstaklingnum en þá verða persónulegir hagsmunir alltaf 

ljón í veginum. Bylting er því framsett eins og ormur sem bítur í halann á sér, allar líkur eru á því að 

hún endi á sama stað og hún byrjaði.  
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 Í Leningrad Cowboys fara Ameríku leggjast Leningrad kúrekarnir einnig í leit að Útópíunni 

og halda til Ameríku þar sem þeir stefna á að „meika það“. Markmið kúrekanna um að ná 

vinsældum virðist þó fyrst og fremst vera frá umboðsmanninum Vladimir komið. Það er hann sem 

tekur ákvörðun um að fara til Ameríku því þar telur hann líklegra að sveitin geti grætt eitthvað. 

Vladimir virðist þó aðallega hugsa um eiginhagsmuni meðan hljómsveitarmeðlimir búa við bágan 

kost. Í upphafi myndarinnar hlýða þeir honum í einu og öllu, þeir taka upp ensku, læra að spila rokk 

og sætta sig við ýmis óþægindi eftir skipunum Vladimirs. Í bílferðum þeirra situr Vladimir ævinlega 

í farþegasætinu og þambar bjór meðan hljómsveitarmeðlimir kúldrast í aftursætinu eða í skottinu. 

Bjórinn hefur hann keypt fyrir peninga sem sveitin hefur fengið fyrir tónleikahald og felur hann í 

líkkistu bassaleikarans. Hljómsveitin má sætta sig við að snæða hrátt sellerí eða lauk meðan 

Vladimir gæðir sér á brauði eða steik. Upp komast svik um síðir og kúrekarnir gera uppreisn gegn 

umboðsmanni sínum. Þá fá þeir sig fullsadda og lúskra á Vlad og fjötra hann fastan í aftursæti 

bílsins. Kúrekarnir fá þá að ráða ferðinni um stund en það gengur ekkert endilega betur en þegar 

Vladimir var við stjórnvölinn. Í raun eru piltarnir ekki viðskiptamenn og kunna ekki leikreglur 

kapítalismans. Harmónikkuleikarinn fær til að mynda það verkefni að kaupa snæðing fyrir alla en 

þess í stað kaupir hann sér fáránleg kúrekajakkaföt. Þessi forgagnsröðun veldur því að þeir fá ekkert 

að borða þann daginn.  

 Það er því gefið í skyn að þrátt fyrir að Ameríka sé frjór jarðvegur fyrir listamenn og bjóði í 

ríkari mæli upp á „viðskiptatækifæri“ en heimaland kúrekanna, sé sá jarðvegur aðeins plægður með 

árangursríkum hætti af fúskurum og afætum listamanna. Ameríka er því engin Útópía, hún er bara  

land ruglingslegs póstmódernísks kapítalisma. Kúrekarnir átta sig fljótlega á þessu meðan þeir 

ferðast út úr Bandaríkjunum í átt að Mexíkó. Sá áfangastaður er sérlega áhugaverður í ljósi þess að 

Finnland og Mexíkó eru í svipaðri stöðu að því leyti að vera þjóðir á sérstökum landamærum. 

Finnland stendur á milli Austur- og Vestur- Evrópu og Mexíkó á milli Norður- og Suður-Ameríku. 

Leningrad kúrekarnir yfirgefa því eitt land með vandasama þjóðlega samsemd fyrir annað.
101

  

 Leningrad kúrekarnir eru ekki þeir einu sem halda til Mexíkó því að þangað liggur einnig 

leið aðalpersóna Ariel. Taisto lendir vitanlega í því að verða atvinnulaus þegar námunni í bænum 

hanser lokað. Hann fer til borgarinnar og hefur leit að nýrri vinnu en allt kemur fyrir ekki. Við 

sjáum hann heimsækja bar, eldhús, skrifstofu, verksmiðju og fleira en hvergi fær hann vinnu. Eini 

staðurinn þar sem hann fær vinnu er á höfninni sem íhlaupamaður í einn eða tvo daga en svo eru 

vinnuveitendurnir þar handteknir fyrir skattsvik. Á sama tíma virðist Irmeli vinna öll möguleg störf 

en hún vinnur sem stöðumælavörður, í sláturhúsi, við þrif og sem næturvörður í banka. Hún segir 
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við Taisto að hún sé mjög skuldug eftir kreppuna en ef hún heldur áfram að vinna svona mikið ætti 

hún að ná að rétta úr kútnum eftir nokkur ár. Þegar Taisto á enga peninga eftir neyðist hann til að 

selja kádiljákinn fína og bílasali býður honum fyrir hann 6500 finnsk mörk. Taisto fer í fangelsi 

áður en hann nær að sækja peningana fyrir bílinn en þegar hann sleppur út hirðir hann bílinn aftur af 

bílasalanum sem hefur sett á hann verðmiða upp á 75.000 mörk. Bílasalinn er augljóslega svindlari 

en hann er líka, ásamt skattsvindlandi hafnarumsjónarmönnunum, hluti af kerfi þar sem svindl 

borgar sig gjarnan og þeir sem reyna að hafa í sig og á með heiðarlegum hætti eiga litla sem enga 

möguleika. 

 En rúmast útópísk hugsun á þessum kaldranlega stað? Taisto og Irmeli eru að reyna að draga 

fram lífið við erfiðar aðstæður og virðast ekki hafa neina glæsta drauma um framtíð sína. Það er 

ekki mikill séns gefinn á glæstum draumum yfirleitt eins og sést í lautartúrsatriðinu, sem mætti 

túlka sem forboða fyrir ferð fjölskyldunar til Mexikó í lok myndarinnar. Þau liggja á grýttri 

ströndinni og í útvarpinu hljómar lagið Köld ást í flutningi Olavis Virta. Textabrotið sem við 

heyrum fjallar um mann sem telur sig hafa glatað hæfni sinni til að dreyma þar sem hann er í 

ástarsorg. Lagið er fremur glaðlegt en textinn er tregafullur og það sama má segja um ferð 

fjölskyldunnar til Mexíkó, en það er óljóst hvort sú ferð feli í sér hamingju eða óhamingju.  

 Það sem tengir þetta atriði við lokaatriðið þar sem fjölskyldan siglir á litlum bát út í 

flutningaskipið Ariel, er að þá hljómar einnig lag í flutingi Olavis Virta. Lagið heitir upp á finnsku 

Saatekaaren tuolla poulen en það er finnsk aðlögun að laginu Ofar Regnbogahæðum úr 

Galdrakarlinum í Oz. Því mætti segja að lagið sé í sjálfu sér stæling, blanda af gömlu Hollywood og 

finnskri dægurlagamenningu. Lagið er upprunalega sungið í upphafi kvikmyndarinnar 

Galdrakarlinn í Oz af Dóróteu sem lætur sig dreyma um betri heim. Í raun er Dórótea að láta sig 

dreyma um Útópíu, landið Oz. Í textanum talar Dórótea um að einhverstaðar ofar regnboganum sé 

staður þar sem allir þeir draumar sem þig myndi þora að dreyma geta ræst. Hún spyr, fyrst fuglar 

geta flogið ofar regnboganum, afhverju geti hún það ekki líka? Það er ýjað að því að Dórótea eigi 

möguleika á að komast í ævintýralandið sitt, sem hún svo auðvitað gerir. Þetta er í ákveðnum 

árekstri við það sem Olavi Virta syngur um í Kaldri ást þar sem allir draumar hafa dáið, 

ljóðmælandi er í ástarsorg og segir að allir draumar hafi dáið eftir að hann tapaði ástinni og þar með 

hefur hann glatað öllu og felur sig frá umheiminum.  
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3.3. Niðurlag 

Titill myndarinnar Ariel vekur athygli, hann er sóttur í nafn skipsins sem fjölskyldan siglir á til 

Mexíkó. Í Biblíunni er Ariel annað nafn yfir hina helgu borg Jerúsalem.
102

 Árið 1978 var svo 

„stofnuð“ borg í miðju Ísraelsríki sem gefið var nafnið Ariel.
103

 Merkingarlega hefur orðið því 

tengsl við fyrirheitna landið. Það er áhugavert að myndin öll þiggi titil sinn af skipi sem kemur ekki 

fyrir fyrr en undir blálok myndarinnar en þetta gefur til kynna að þema myndarinnar um ferðalagið 

til betri staðar sé afar miðlægt. 

 Þessi staður er vandfundinn og vart hugsanlegur. Jameson hefur sagt að hugmyndin um 

Útópíuna geti valdið „hinum einkavædda einstaka þjóðfélagsþegn“ miklu hugarangri; tilhugsunin 

að vandamál eins og peningar, vinnan á móti einkalífinu og heilbrigði skipti ekki lengur neinu máli 

getur verið óþægileg því þessir þættir eru kirfilega greyptir inn í okkar vanabundna daglega líf.
104

 

Taisto og Irmeli ganga aldrei svo langt að ímynda sér að þau gætu fundið Útópíu, þau gera sér afar 

hófstilltar vonir um framtíð sína. Það er þægilegra en að ímynda sér Útópíu þar sem allt er frábært 

en krefst þess að maður þurfi að læra á nýtt kerfi, tilhugsunin ein um slík umskipti er bagaleg.  

 Í fyrri köflum hefur verið komið inn á andúð Kaurismäkis á samtímanum. Hvað varðar 

menningu hefur hann sagt að enginn geti gert góðar kvikmyndir lengur.
105

 Hann er ekki vongóður 

um breytingar og hefur fullyrt að stafræna tæknin sé að eyðileggja kvikmyndaformið.
106

 Spádómar 

hans um að amerísk áhrif muni yfirtaka Finnland sem birtust í inngangi ritgerðarinnar endurspegla 

vonleysi um byltingu frá hinni kapítalísku samfélagsgerð, ítök hennar munu bara ágerast. Í þeim 

myndum sem hér hafa verið til umfjöllunar bergmálar þetta viðhorf; Útópían er því óljóst fyrirbæri 

sem er erfitt að ímynda sér eða hrein og bein lygi og tálsýn, sem rímar við kenningar Jamesons um 

efiðleika við hugsa sér Útópíu í póstmódernískum samtíma. 
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4. Samantekt 

Hér hefur verið farin sú leið að fjalla um fyrstu sex myndir Kaurismäkis jöfnum höndum frekar en í 

tímaröð og því tilefni til að líta á þær stuttlega með tilliti til þróunar gegnum tíma. Fyrstu tvær 

myndirnar endurspegla að miklu leyti þann stíl sem hefur einkennt myndir sem komu í kjölfarið, 

félagslegt raunsæi í bland við súrrealísk stef, allt saman kryddað með kaldranalegu gríni. Glæpur og 

refsing er líklega hans alvarlegasta og raunsæjasta mynd en Kalmarsambandið er án efa sú 

furðulegasta; þær endurspegla öfgar í sitthvora áttina. Næstu fjórar myndir eru ekki eins ýktar í aðra 

hvora áttina heldur samblanda þessara tilhneiginga. Sumar hallast meira í átt að súrrealismanum, 

líkt og Leningrad Cowboys, og aðrar frekar að raunsæinu eins og Skuggar í paradís. Líkt og kom 

fram í lok stælingarkaflans er blanda töfra og raunveruleika hið eina sanna raunsæi á tímum 

póstmódernismans.  

 Það tímabil sem hér hefur verið í brennidepli markar upphafið á vinnu með stælingu, 

nostalgíu og Útópíu; einhvers konar tilraunar til að kortleggja póstmódernismann. Sé litið á feril 

Kaurismäki eftir 1990 fer þó fjarri að hann hafi með öllu „afgreitt“ þessi þemu, hlutverk 

nostalgíunnar er til dæmis afar viðamikið í nýjustu mynd hans Le Havre.
107

 En það er þó full ástæða 

til þess að skoða afmarkað mengi fyrstu mynda hans með tilliti til póstmódernískra einkenna vegna 

hins tímalega samhengis. Stíll Kaurismäkis mótast samfara því að póstmódernísk menning er að 

mótast og þetta hefur einkennt myndir hans allar götur síðan. Kaurismäki er því sem brennimerktur 

póstmódernismanum allt frá kvikmyndalegri fæðingu.       
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