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Ágrip 

 

Litkvikmyndin var tengd við óraunsæi fremur en raunsæi á fyrstu 

áratugum miðilsins. Filmurnar voru handmálaðar fyrst um sinn og þótti 

það ekki standast raunsæiskröfur. Með tækniframþróun 

litkvikmyndarinnar og tilkomu litasjónvarpsins mjakaðist miðillinn nær 

raunsæi og á endanum voru litkvikmyndir fremur meðteknar sem 

raunsæi en svart/hvíta kvikmyndin. 

 Hér verður farið yfir sögu litkvikmyndarinnar. Helstu 

tækniframförum gefin skil ásamt því að skoða þróun merkingarbæri lita 

innan kvikmyndamiðilsins. Technicolor spilaði stóran þátt í þróun 

litkvikmyndarinnar. Farið verður í grófum dráttum yfir sögu 

Technicolor ásamt því að ræða umdeildan listrænan stjórnanda sem 

starfaði hjá þeim, Natalie M. Kalmus. Leiðin mun liggja að 

kvikmyndum, kanadíska kvikmyndagerðarmannsins, David Lynch. 

Hann nýtir sér „fullbúnu“ litkvikmyndina og bætir við hana 

„afbrigðilegri“ litanotkun, eða kastar fram litum þar sem þeir eru ekki á 

heimavelli, til að draga fram söguheimaskil. Fjórar kvikmyndir Lynch 

verða til umfjöllunar: Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997), 

Mulholland Drive (2001) og Inland Empire (2006). Tekin verða dæmi 

úr þeim til að draga fram hvernig Lynch notar liti til að aðgreina 

söguskil. 
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Inngangur 
 

Flestir tengja kvikmyndir sem gerðar voru á fyrstu áratugum miðilsins 

gjarnan við svart/hvítar kvikmyndir. Litur hefur þó spilað þátt innan 

kvikmynda allt frá árinu 1895 og er litanotkun innan kvikmynda því 

jafn gömul og miðillinn sjálfur. Í fyrstu skiptin sem litur var notaður í 

kvikmyndum var hann handmálaður á filmurnar, eftir að kvikmyndin 

var tekin upp. Þrátt fyrir að litir hafi frá upphafi átt þátt í kvikmyndum 

hefur tiltölulega lítið verið fjallað um litanotkun og merkingu hennar 

innan kvikmynda. Á síðustu árum hefur það þó verið að færast í 

aukana.1 

Það eru skiptar skoðanir á því hversu merkingarbær litanotkun 

var á fyrstu áratugum miðilsins. Þær raddir, sem tala á móti merkingu 

lita, eru þó mun lágværari í dag. Flest kvikmyndagerðarfólk veltir fyrir 

sér samsetningu lita í sviðsmyndinni. Það passar upp á litaskemað í 

rammanum, þ.e. hagræðir litunum í rammanum þannig að þeir fljóti 

með, samhliða sögunni. Slík litameðvitund snýst um praktísk atriði. 

Svo eru leikstjórar sem nýta sér liti markvisst til að stjórna söguþræði 

og tilfinningum áhorfenda.  

                                                           
1 Nýleg dæmi: Nýlega kom út grein í Film Comment sem fjallar um liti í 

kvikmyndum: Paul Schrader, „Color”, Film Comment, 51/6 (2015), 52-56. Fyrir 

nokkrum árum kom út greinasafn er varðar liti í kvikmyndum: Color and the Moving 

Image: History, Theory, Aesthetics, Archive, ritstj. Simon Brown, Sarah Street & Liz 

Watkins (New York & London: Routledge, 2012). Richard Misek gaf út 

yfirgripsmikla bók um litasögu kvikmynda, Chromatic Cinema: A History of Screen 

Color (Massachusetts & Oxford: Wiley-Blackwell, 2010). Einnig Paule Coates, 

Cinema and Colour: The Saturated Image (London: British Film Institute, 2010) Sjá 

einnig neðanmálsgrein nr. 31, í þessari ritgerð, sem nefnir skrif Joshua Yumibe, sem 

er virkur í rannsóknum lita í kvikmyndum. 
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 Fyrst um sinn var litur í kvikmyndum fremur tengdur við 

óraunsæi heldur en raunsæi. Áhorfendur tengdu svart/hvítt fremur við 

raunsæi á meðan litatæknin var enn á frumstigi. Þá var hægt að blanda 

saman lita- og svart/hvítum atriðum til að draga fram ólíka söguheima 

innan kvikmynda. Á fyrri part síðustu aldar var svart/hvítt fremur látið 

tákna raunverulegan söguheim en litur nýttur til að draga fram 

hliðarsöguheima. Með tilkomu litasjónvarpsins kollvarpaðist þessi sýn 

og liturinn fór að vera meðtekinn meðal áhorfanda sem raunsæi. 

Technicolor á stóran þátt í litkvikmyndasögunni. Þeir voru fyrstir til að 

koma á markað litatækni sem stóðst kröfur. Technicolor reyndi sífellt 

að koma litkvikmyndinni sem næst náttúrulegri litanotkun. Listrænn 

stjórnandi Technicolor, Natalie M. Kalmus, sá til þess að kvikmyndir 

sem voru teknar upp með Technicolor tækninni færu eftir ákveðnum 

reglum er varða litanotkun. Hún skrifaði greinina „Color 

Consciousness“ sem einskonar leiðarvísi fyrir náttúrulega litanotkun.2 

Greinin var notuð sem leiðarvísir fyrir allar kvikmyndir sem voru 

kvikmyndaðar með Technicolor litatækninni á meðan hún starfaði sem 

listrænn stjórnandi fyrirtækisins. 

 Kvikmyndagerðarmenn finna sér nýjar leiðir til að vera 

frumlegir í takt við tækniþróunina. Þegar litkvikmyndin var orðin nógu 

góð til að vera leiðandi, fram yfir svart/hvítu kvikmyndirnar, má segja 

að ein þróunin hafi verið að beita „afbrigðilegri“ litanotkun til að gera 

skil á milli söguheima sem áður hafði verið hægt að gera með því 

einfaldlega að blanda saman lita- og svart/hvítum atriðum.  

                                                           
2 Natalie M. Kalmus, „Color Consciousness“, Color: The Film Reader, ritstj. Angela 

Dalle Vacche & Brian Price (New York & London: Routledge, 2006). 
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Kanadíski kvikmyndagerðarmaðurinn David Lynch er einn 

þeirra sem notar liti markvisst til að leiða áhorfendur áfram. Hann nýtir 

sér framfarir litatækninnar og notar liti m.a. til að gera söguheimaskil 

og gefa til kynna hvar í vitund sögupersónanna kvikmyndin er stödd í. 

Dæmin í kvikmyndum Lynch eru mörg er koma að litanotkun 

sem veita vísbendingar um söguþráð. Það er of mikið efni fyrir ritgerð 

af þessu tagi og verður hér því  aðeins einblínt á litanotkun Lynch til að 

draga fram mismunandi víddir innan kvikmyndarinnar, meðvitaðar eða 

ómeðvitaðar. Ætlun þessarar ritgerðar er ekki að njörva kvikmyndir 

Lynch niður í greiningu eftir litakerfum. Heldur fremur sýna fram á að 

kvikmyndir hans eru ekki jafn torskildar ef horft er til litanotkunar 

hans. Ef áhorfendur ná vísbendingunum, um hvenær sögusviðið er að 

færast á nýja braut, er stóra samhenginu náð. Þessum áhrifum nær 

Lynch fram með því að kasta fram litum, þar sem þeir eru ekki á 

heimavelli. Litirnir sem gefa til kynna söguheimaskil, eru ekki að gefa 

til kynna fast mótaða söguheima. Heldur geta áhorfendur fyllt sjálfir 

inn í eyðurnar, hverjir mismunandi söguheimarnir eru. Þessi 

greiningarleið er farin vegna þess að það er mikilvægt fyrir túlkun á 

kvikmyndum Lynch að átta sig á því hvað litir spila stóran þátt í 

söguheimaflakki kvikmynda Lynch. Það getur verið erfitt að greina 

söguheimana í sundur en ef áhorfandi er meðvitaður um litanotkun 

Lynch verður auðveldara að greina hvenær söguheimaskipti eiga sér 

stað. Það er síðan hægt að ganga dýpra í litagreiningu á kvikmyndum 

Lynch þegar búið er að ná þessum punktum.  

Til að átta sig á hvernig litkvikmyndin þróaðist yfir í að hægt sé 

að nota liti til að gefa til kynna margar víddir innan kvikmynda, þarf að 
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líta yfir kvikmyndasöguna. Skoða hvernig liturinn hefur þróast með 

miðlinum. 

  Hér stendur til að skoða þróun merkingarbæri lita innan 

kvikmyndamiðilsins, að fara í grófum dráttum yfir sögu litarins innan 

kvikmynda og skoða hvernig liturinn fór hægt og rólega að tengjast 

raunsæi. Það er góð leið að skoða hvernig raunsæi og liturinn þróast 

saman til að gera sér grein fyrir hvernig hægt sé að nota liti til að draga 

skil á milli söguheima. Fjórar kvikmyndir Lynch verða til umfjöllunar: 

Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001) og 

Inland Empire (2006). Tekin verða dæmi úr þeim til að draga fram 

hvernig Lynch notar liti til að aðgreina söguheimaskil. 
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1. Fyrstu árin, litir innan þöglu kvikmyndanna og 

tilkoma Technicolor 

 

Á fyrstu áratugum miðilsins réðu leikstjórar og framleiðendur því 

sjálfir hvort lagt væri í að handmála filmurnar. Það var kostnaðarsamt 

og þurfti að leggja traust til þeirra sem sáu um kvikmyndasýningarnar 

og meðhöndluðu filmurnar eftir að kvikmyndin var tekin upp. Árið 

1932 fann Technicolor upp á tækni sem gjörbreytti hagnýtri litanotkun 

en ef kvikmyndagerðarmenn vildu nýta sér tækni þeirra fóru 

Technicolor með listræna stjórn hvað varðar litanotkun. Árið 1953 setti 

Eastman Kodak á markað litfilmur, Eastman Color, sem gátu keppt við 

tækni Technicolor.3 Eastman Color litfilmurnar gerðu 

kvikmyndatökumönnum kleift að taka upp í lit án þess að þurfa hafa 

Technicolor með sér við hlið. Litkvikmyndin fór í kjölfarið að vera á 

færi fleiri og tóku kvikmyndagerðarmenn listræna stjórn er varðar 

litanotkun aftur í sínar hendur. 

 Fyrsta litaaðferð kvikmyndanna var handmálun filma. Sú aðferð 

var notuð allt frá upphafi miðilsins, árið 1895, en leið mestmegnis undir 

lok þegar Technicolor setti á markað filmur sem hægt var að taka upp í 

lit á. Þá fór ferlið frá því að vera yfirborðslitun filma, yfir í að vera 

innbyggð litun filma. 

Eftir að kvikmyndagerðarmenn voru búnir að nýta sér 

handmálun í um áratug fann Pathé upp hagkvæmari aðferð til að setja 

lit handvirkt á filmu. Pathé er franskt framleiðslufyrirtæki sem var með 

þeim stærri í heiminum á þessum tímum. Í dag eiga þeir enn fjölda 

                                                           
3 Richard Misek, Chromatic Cinema: A History of Screen Color (Massachusetts & 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2010), bls. 39. 
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kvikmyndahúsa í Evrópu. Pathé fóru að nota stensla og fór Hollywood 

fljótt að gera hið sama. Það var þó enn þá mikil handavinna fólgin í því. 

Með stenslum var hægt að búa til einskonar mót eða stensla sem litnum 

var úðað í gegnum, á filmurnar. „Stencils for Pathécolor prints were 

created by using a pantograph connected to a needle, which cut out 

pieces of each frame of a film print“.4 Þessi aðferð var mun hagsýnni 

en handmálunin, þar sem það var hægt að nota mótin eða stenslana 

aftur og aftur. Þrátt fyrir það, að þá var aðferðin enn of kostnaðarsöm til 

lengri tíma litið, líkt og handmálunin. 

 Rétt áður en Pathé hóf framleiðslu á stenslum, eða árið 1904, 

bættist við önnur vinsæl aðferð til að færa lit í kvikmyndir. Sú aðferð 

nefnist að lita (e. tinting) og að litka (e. toning). Litun og litkun er 

svipuð tækni en munurinn felst í því að þegar notast er við aðferðina að 

lita er svartur dregin fram ásamt litnum sem er litað með en þegar 

notast er við aðferðina að litka situr hvítur eftir ásamt litnum sem litað 

er með.5 Filmurnar eru lagðar í litabað og eru litaðar í heilu lagi. Þessi 

aðferð var vinsæl fram til seinni hluta annars áratugar 20. aldar, litunin 

þó vinsælli en litkunin.6 Litun og litkun var oft notað samhliða 

stenslum og handmálun, til að ná fram fleiri litarafbrigðum þar sem 

litun/litkun veitti aðeins einn lit í ólíkum blæjum, eða svipuð áhrif og 

litasíur hafa í dag. Áhrifin voru þó enn langt frá því að skapa 

raunveruleikaáhrif, heldur voru áhrifin fremur til þess að færa 

kvikmyndina fjær raunsæi. Litun/litkun var hagsýnni aðferð en áður 

hafði þekkst og leiddi litaaðferðin til þess að fleiri kvikmyndir skörtuðu 

                                                           
4 Sama, bls. 15. 
5 Sama, bls. 19. 
6 Sama. 
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litum. Snemma á 2. áratug 20. aldar er áætlað að um 80% til 90% allra 

kvikmynda sem voru gefnar út hafi borið einhverskonar liti.7  

Þessi aðferð leið síðan líka undir lok. Ein af ástæðunum var sú að 

við litun/litkun voru filmurnar lagðar í bleyti í lit en hljóðrásin þoldi 

slíka meðferð illa og þurfti því að hafna litnum ef velja átti hljóðrásina.8 

Hérna spilar inn í að kvikmyndin var að mjakast nær raunsæi fremur en 

ekki. Hljóðið er valið fram yfir litinn þar sem hljóðið stuðlar að 

raunsærri áhrifum. Litaaðferðirnar sem stóðu til boða á markaðnum 

stóðust ekki raunsæiskröfur. Því var hljóðrásin augljósa valið þegar 

ljóst var að litun/litkun truflaði hljóðrásina. Árið 1929 fór Eastman 

Kodak að framleiða for-litaðar filmur, líka þekkt sem „Sonochrome“ og 

var því hægt að taka upp með hljóði aftur ásamt litun/litkun þar sem 

ekki þurfti að leggja filmurnar í litabað eftir tökur. Kröfur um raunsæi 

olli því hins vegar að þessi vara náði ekki vinsældum. Að með tilkomu 

hljóðsins hafi kvikmyndin verið að feta í áttina að raunsæi og 

litun/litkun ýtti ekki undir raunsæi, heldur þvert á móti.9 

 Á þessum tímapunkti er Technicolor farið að mjakast nær því 

sem við þekkjum sem litkvikmyndina í dag. Technicolor fór að geta 

tekið upp kvikmyndir í lit án þess að þurfa bæta litnum við í 

eftirvinnslunni, kvikmyndin var hreinlega tekin upp í lit. Technicolor er 

stofnað árið 1915 en er ekki orðin leiðandi á markaðnum fyrr en um 

1932 og var það með uppfinningu þeirra á svokölluðu þriggja lita kerfi 

(e. three-strip process).  

                                                           
7 Sama. 
8 Wendy Everett, „Mapping Colour: An Introduction to the Theories and Practices of 

Colour”, Questions of Colour in Cinema: From Paintbrush to Pixel, ritstj. Wendy 

Everett & Axel Goodbody (Peter Lang: Bern, 2007), bls 19. 
9 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 24. Misek vitnar hér í Steve Neale, Cinema 

and Technology: Image, Sound, Colour (London: Macmillan, 1985), bls. 119. 
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 Richard Misek er kvikmyndagerðarmaður, 

kvikmyndakenningamaður og kvikmyndafræðikennari við háskólann í 

Kent. Hann gaf árið 2010 út Chromatic Cinema: A History of Screen 

Color, sem er yfirgripsmikil bók um sögu litarins innan 

kvikmyndarinnar. Misek tengir tímabilið sem Technicolor leiðir 

markaðinn sem einokunar tímabil Technicolor sem stóð yfir allt þar til 

Eastman Color tók til starfa snemma á sjötta áratug síðustu aldar.10  

 Technicolor var ekki á allra færi, það var dýr tækni. Það var 

ekki hægt að leigja eða kaupa sér tökuvél sem réð við nýju litatæknina 

heldur þurfti að gera samninga við Technicolor, áður en tökur hófust. 

Kostnaðarliðirnir urðu fljótt margir, ef litið er til allrar þjónustunnar 

sem þurfti að sækja til Technicolor ef nota átti tökuvélar þeirra. 

A contract with Technicolor was a package that 

included not only the rental of the three-color 

camera but a technicolor cameraman who 

worked as an advisor to the studio’s 

cinematographer; advice given to art directors, 

set directors and designers, wardrobe and 

property departments; use of make-up and 

assistance to the studio make-up departments; 

the requirements of special lighting equipment; 

and laboratory processing up to and including 

the final release print.11  

Þessir auka kostnaðarliðir ollu því m.a. að það kostaði allt að 30% 

meira að framleiða kvikmynd í lit með Technicolor, samkvæmt tölum 

frá 1935.12   

                                                           
10 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 36-9. 
11 Steve Neale, „Technicolor”, bls. 18. Neale vitnar hér í Fred E. Basten, Glorious 

Technicolor (London: A. S. Barnes, 1980), bls. 28. 
12 Steve Neale, „Technicolor”, bls. 18. 
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Það ríkti mikil leynd yfir öllu Technicolor-ferlinu og fáir sem 

þekktu allar deildir fyrirtækisins. Einn af kostnaðarliðum Technicolor 

sem fylgdi ávallt með í öllum samningum sem Technicolor gerði við 

kvikmyndagerðarmenn var svokallaður „litaráðgjafi“. Þessu hlutverki 

gegndi Natalie M. Kalmus. Hún var fyrrverandi eiginkona Herbert 

Kalmus, eins af stofnendum Technicolor. Natalie M. Kalmus gegndi 

því stóru hlutverki innan Technicolor og má ætla að hún hafi haft mikil 

áhrif á þróun litkvikmyndarinnar þegar saga hennar innan Technicolor 

er skoðuð. Til að mynda er Kalmus skráð fyrir hátt í 400 kvikmyndum 

á imdb.com sem litaráðgjafi Technicolor. Hún hafði t.d. yfirumsjón 

með litanotkun í The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) og Gone 

with the Wind (Victor Fleming, 1939) sem var báðum tekið vel af 

áhorfendum og sérstaklega hrósað vegna litanotkunar. 

 Fyrstu kvikmyndinni í fullri lengd sem var tekin upp með 

Technicolor var ekki tekið jafn vel og The Wizard of Oz og Gone with 

the Wind. Becky Sharp (Rouben Mamoulian, 1935) var fyrsta heil-

litaða (e. full-color) Technicolor kvikmyndin í fullri lengd. Becky Sharp 

naut ekki velgengni í kvikmyndahúsum og var ofnotkun lita kennt um. 

Í kjölfarið skrifaði Kalmus grein eða einskonar leiðarvísi að litanotkun í 

kvikmyndum. Greinin, „Color Consciousness“ birtist í tímariti sem 

flestir kvikmyndagerðarmenn í Hollywood lásu á þessum tíma, Journal 

of the Society of Motion Picture Engineers.13  

Kalmus var með menntun í listfræði bæði frá Bandaríkjunum og 

Evrópu. Þess ber merki í greininni, að Kalmus er með listfræðilegan 

bakgrunn. Það eru margir góðir punktar í greininni, hún hefði staðið vel 

                                                           
13 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 36. 
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sem litakenning fyrir kvikmyndir. Greinin var hins vegar notuð sem 

leiðarvísir fyrir kvikmyndir sem teknar voru upp í Technicolor.  

Greinin byrjar vel, Kalmus tekur fram að litanotkun sé 

mikilvægt tól fyrir leikstjórann þar sem hann geti stjórnað meðtöku 

atriðis með litanotkun. Með meiri litameðvitund meðal leikstjóra og 

áhorfenda sé hægt að tengja ákveðna liti við tilfinningar. Þannig getur 

leikstjóri að einhverju leyti stjórnað hugsunum og tilfinningum 

áhorfenda við áhorfið.14 Kalmus tekur líka fram að með auknum 

tækniframförum hafi kvikmyndin sífellt orðið raunsærri en það á 

kostnað listarinnar. Í kjölfarið minnist hún á mikilvægi þess að 

litkvikmyndin verði ekki einungis eftirlíking raunveruleikans heldur 

beri listræn ummerki.15 Kalmus talar fyrir mikilvægi listræns flæðis 

listamannsins: 

The design and colors of sets, costumes, drapes, 

and furnishings must be planned and selected 

just as an artist would choose the colors from 

his pallette and apply them to the proper 

portions of his painting.16 

Þessi orð hljóma vel. Sérstaklega fyrir listamanninn sem stendur 

frammi fyrir nýrri tækni til að nota í list sína, nýrri tækni til að miðla 

sögu. Raunin var þó ekki alveg svo góð. Kalmus tók völd listamannsins 

í sínar eigin hendur, því hún bjó yfir tækninni. Þegar sagan er skoðuð 

sjást mjög misjafnar skoðanir kvikmynda- og fræðimanna á störfum 

Kalmus innan Technicolor. 

                                                           
14 Natalie M. Kalmus, „Color Consciousness”, bls. 26. 
15 Sama, bls. 24. 
16 Sama. 
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Natalie had specific likes and dislikes when it 

came to color, which often put her and the other 

color consultants in conflict with the directors 

and cinematographers. Filmmakers like Alfred 

Hitchcock and David O. Selznick liked to 

experiment with unusual color effects and had 

to fight it out with the color consultants to get 

what they wanted.17 

Í bók sem kom út um gerð kvikmyndarinnar Gone With the Wind: The 

Making of Gone with the Wind, koma fram bréfaskipti sem áttu sér stað 

á milli þeirra sem komu að kvikmyndagerðinni. Þar er augljóst hvað 

David O. Selznick þótti um afskipti Technicolor á listrænum atriðum. 

Selznick framleiddi Gone With the Wind auk fjölda annarra kvikmynda 

ásamt því að vinna fyrir stór myndver líkt og MGM og Paramount 

Pictures. Í þessari bók koma fram skoðanir Selznick á höftum á 

listrænu flæði sem var afleiðing afskiptasemi Technicolor. 

A brief visit to the set this afternoon 

disappointed me in the costumes of the four 

girls walking down the great staircase. The 

costumes have no real beauty, especially as to 

color. I discussed this with Plunkett and 

Lambert and found that the technicolor experts 

have been up to their old tricks of putting all 

sorts of obstacles in the way of real beauty.18  

Hann lýkur bréfinu á: 

I have tried for three years now to hammer into 

this organization that the technicolor experts are 

for the purpose of guiding us technically on the 

                                                           
17 Richard W. Haines, Technicolor Movies: The History of Dye Transfer Printing 

(Jefferson: McFarland, 1993), bls. 27. 
18 David O. Selznick í Steve Wilson, The Making of Gone with the Wind  (University 

of Texas Press, 2014), bls. 312-13. 
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stock and not for the purpose of dominating the 

creative side of our pictures as to sets, 

costumes, or anything else.19 

Sumir sjá störf Kalmus í öðru ljósi. Brian Price starfar við háskólann í 

Oklahoma. Hann ritstýrði, ásamt Angela Dalle Vacche, Color: The 

Film Reader. Bókin er ein af fáum sem taka saman greinar sem hafa 

verið skrifaðar um litanotkun í kvikmyndum. Brian Price gengur svo 

langt að setja Kalmus á sama stall og kvikmyndahöfunda.20  

Initially presented at a meeting of the 

Technicians‘ Branch of the Academy of Motion 

Picture Arts and Sciences, „Color 

Consciousness“ is an elaboration of Kalmus‘s 

aesthetic and is nothing less than a blueprint for 

understanding color patterns and associations 

intended in Technicolor films. One could say 

without risk of overstatement that Kalmus was a 

genuine auteur, a figure whose signature is as 

evident, if not more so, as the more celebrated 

directors with whom she worked.21 

Líkt og Price minnist á að þá er greinin góð í að gera grein fyrir 

litanotkun innan kvikmynda sem nutu aðstoðar Technicolor. Í „Color 

Consciousness“ tekur Kalmus fram hvernig best sé að hátta litanotkun 

við kvikmyndatökur: 

                                                           
19 Sama, bls. 313. 
20 Kvikmyndahöfundur (fr. auteur) er hugtak sem nær yfir leikstjóra sem setja 

sérstakan brag á kvikmyndir sínar. Litanotkun David Lynch er t.d. höfundareinkenni 

hans. Hugtakið á uppruna sinn til Frakklands á 6. áratug 20. aldar. Cahiers du cinéma 

tímaritinu er oft eignað upptöku hugtaksins. 
21 Brian Price, „Part One: Color Technology and Visual Style”, Color: The Film 

Reader, ritstj. Angela Dalle Vacche & Brian Price (New York & London: Routledge, 

2006), bls. 12. 
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In the preparation of a picture we read the script 

and prepare a color chart for the entire 

production, each scene, sequence, set, and 

character being considered […] subtle effects of 

beauty and feeling are not attained through 

haphazard methods, but through application of 

the rules of art and the physical laws of light 

and color in relation to literary laws and story 

values. […] When we receive the script for a 

new film, we carefully analyze each sequence 

and scene to ascertain what dominant mood or 

emotion is to be expressed. When this is 

decided, we plan to use the appropriate color or 

set of colors which will suggest that mood, thus 

actually fitting the color to the scene and 

augmenting its dramatic value.22 

Gallinn við greinina er að Kalmus telur sig vera dómbæra á hvað 

náttúruleg litanotkun sé. Ef hún er að tala fyrir listinni ætti henni að 

vera ljóst að það verður ekki mikið úr listrænni notkun lita innan 

kvikmynda ef aðeins ein manneskja setur allar reglurnar. Við sjáum 

litkvikmyndina mestmegnis út frá augum Kalmus en ekki fjölda frjórra 

leikstjóra á tímabilinu sem Kalmus var listrænn stjórnandi Technicolor, 

eða á tímabilinu 1934-1950. 

Það eru margir góðir punktar í grein Kalmus um litameðvitund. 

Ljóst er að það hefur verið erfitt fyrir marga að vinna undir þessum 

kringumstæðum en leiða má hugann að því hvort þetta ferli hafi gert 

litkvikmyndinni gott. Litkvikmyndin hafi fyrir vikið náð að vera svo 

gott sem fullkomlega samræmd þegar tími Kalmus leið undir lok og 

kvikmyndagerðarmenn gátu farið að stjórna sjálfir hvernig þeir notuðu 

                                                           
22 Natalie M. Kalmus, „Color Consciousness”, bls. 145. 
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liti. Það hefði jafnvel tekið litkvikmyndina lengri tíma að vera „tilbúna“ 

ef leikstjórar hefðu strax getað farið að leika sér með litina.   

Það er auðveldara fyrir leikstjóra líkt og David Lynch að nota 

liti markvisst fyrir söguþráð kvikmynda þegar litkvikmyndin er orðin 

meðtekin og kominn einskonar staðall fyrir það hvað telst náttúrulegur 

eða raunsær litur. Nú er hægt að bregða út frá staðlinum til að vekja 

athygli á hlutum. Ef kvikmyndagerðarmenn hefðu ekki einhvern staðal 

um hvað telst raunsætt eða eðlilegt í litkvikmynd, þá hefði leikstjóri líkt 

og Lynch ekki haft tólin til að nota liti með merkingarbærum hætti. 

Hann beitir oft litum í atriðum þar sem litirnir eru ekki á heimavelli. 

Áhorfandinn tekur eftir því að liturinn er ekki í sínu náttúrulega 

umhverfi, því hann er svo vanur að sjá þennan lit í öðru samhengi. Það 

er búið að tengja ákveðna litanotkun við raunsæi hjá áhorfandanum. Ef 

sú þróun hefði ekki verið búin að eiga sér stað, væri erfiðara að nota liti 

til að bregða út frá vananum, því það væri engin vani til staðar. Líkt og 

Kalmus sagði „In order to apply the laws of art properly in relation to 

color, we must first develop a color sense – in other words, we must 

become „color conscious“. We must study color harmony, the 

appropriateness of color to certain situations, the appeal of color to the 

emotions.“23 

Cinecolor og Magnacolor voru einu fyrirtækin sem Technicolor 

var í einhverri samkeppni við á 4. og 5. áratug 20. aldar. Hvorugt þeirra 

gat keppt við þriggja lita kerfi Technicolor, þau notuðu tveggja lita 

kerfi, sem var ódýrara og því á færi ódýrari kvikmynda sem gátu ekki 

átt viðskipti við Technicolor.24 Þetta var því samkeppni sem var ekki á 

                                                           
23 Sama, bls. 140. 
24 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 36. 
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færi að steypa Technicolor af stóli. Það er ekki fyrr en með komu 

Eastman Color árið 1953 að Technicolor hlaut alvöru samkeppni.25 

The introduction of Eastman Color by Eastman 

Kodak changed markedly Technicolor‘s place 

within the colour field, leading first to 

modifications in Technicolor‘s practices, 

technologies and services and eventually, in the 

1960s, to a policy of diversification, in which 

the company expanded its operations to include 

not only films but television (and not only 

colour, but also black and white) […] 

Technicolor‘s monopoly, based on its special 

camera and on its processing services, was 

henceforth a thing of the past.26 

Þarna eru kvikmyndagerðarmenn farnir að geta tekið sjálfir upp í lit, 

með litfilmum, sem kröfðust ekki einnar tegundar upptökuvélar.   

Það sem breytti líka starfsumhverfi Technicolor var að árið 

1947 voru þeir kærðir fyrir að einoka markaðinn.27 Kveikjan að 

lögsókninni voru samningarnir sem Technicolor gerði við 

framleiðendur. Allt það sem þurfti að fylgja með í samningnum og öll 

leyndin sem lá yfir öllu ferli Technicolor vinnslunnar lá til skoðunar.28 

Technicolor voru skyldir til að gefa minni framleiðslufyrirtækjum 

aðgang að tökuvélunum þeirra, sem hingað til höfðu aðeins verið í boði 

fyrir stóru framleiðslufyrirtækin.29 

                                                           
25 Sama, bls. 39. 
26 Steve Neale, „Technicolor”, bls. 21. 
27 Sama, bls. 19. 
28 Sama, bls. 17. 
29 Sama, bls. 21. 
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2. Þróun merkingarbærrar litanotkunar í 

kvikmyndum 

 

Það er erfitt að rannsaka merkingarbæra litanotkun handmáluðu 

kvikmyndanna frá fyrri hluta síðustu aldar. Liturinn á handmáluðu 

filmunum var enn viðkvæmari en filmurnar sjálfar sem hafa margar 

eyðilagst. Það er því erfitt að segja til um það hversu litaglaðir 

kvikmyndagerðarmenn þöglu kvikmyndanna voru því litirnir hafa 

mestmegnis eyðst upp.30 Joshua Yumibe starfar við Michigan State 

háskólann. Hann hefur skrifað nokkrar bækur er varða liti árbíósins og 

er um þessar mundir með eina bók þess efnis í bígerð.31 Yumibe segir í 

grein sinni , „Silent Cinema Colour Aesthetics” allt benda til þess að 

meirihluti þöglu kvikmyndanna hafi verið í einhverskonar lit.32  

Leiði maður hugann að því þegar fyrstu kvikmyndirnar birtust 

með litum og handavinnunni sem lá að baki þeim mætti ætla að 

ásetningur lægi að baki hvers litar. Það þurfti að hafa mikið fyrir því að 

mála filmurnar. Margir vilja þó halda hinu gagnstæða fram. Misek er 

einn af þeim sem heldur því fram að litir hafi ekki borið einstaka 

merkingu innan þöglu kvikmyndanna: „Few details are known about 

how decisions regarding color fitted into the production process in 

                                                           
30 Joshua Yumibe, „Silent Cinema Colour Aesthetics”, Questions of Colour in 

Cinema: From Paintbrush to Pixel, ritstj. Wendy Everett & Axel Goodbody (Peter 

Lang: Bern, 2007), bls. 44.  
31 Joshua Yumibe, Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism (Rutgers 

University Press, 2012), Joshua Yuimibe skrifaði ásamt Tom Gunning, Giovanna 

Fossati & Jonathon Rosen með inngangi frá Martin Scorsese, Fantasia of Color in 

Early Cinema (Amsterdam University Press, 2015), Er að vinna í, Chromatic 

Modernity: Color, Cinema, and Media of the 1920s (Kemur út frá Columbia 

University Press), ásamt Sarah Street. 
32 Joshua Yumibe, „Silent Cinema Colour Aesthetics”, bls. 41. 
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early cinema, but what evidence there is points to the fact that color did 

not play a major role in directors’ thoughts.“33 Misek segir að þar sem 

litnum er bætt við eftir á, þegar hann er handmálaður inn á filmurnar, sé 

ekki hægt að álykta að litirnir séu notaðir til að draga fram þemu eða 

draga eitthvað fram í söguþræðinum.34 Misek tekur undir með 

bandaríska kvikmyndafræðingnum Tom Gunning og segir: „Indeed, as 

Tom Gunning has persuasively argued in a seminal article on early film 

color, „meaning“ is not a concept that we can usefully apply to early 

cinematic color.“35 Misek tekur þó fram að Gunning sé ekki með nógu 

skýra mynd af því hvaða kvikmyndir teljist til árbíósins þar sem 

Gunning nefnir dæmi úr The Wizard of Oz sem kvikmynd frá árdögum 

kvikmynda og er því líka að setja kvikmyndir frá 2., 3. og 4. áratug 20. 

aldar undir þann hatt, að litirnir hafi ekki borið merkingu. Misek segir 

þróunina hins vegar sýna að með tilkomu litun filma hafi 

kvikmyndagerðarmenn farið að feta nýjar leiðir með litanotkun og litir 

farnir að taka meiri þátt í söguþræðinum og merkingu kvikmynda.36  

Gott dæmi um þessa þróun er Greed (Erich von Stroheim, 1924). 

Greed segir sögu af hjónum. Konan vinnur í lottóinu og fer ósparlega 

með vinningin sem fer ekki vel í eiginmanninn. Samhliða því sem 

eiginkonan verður gráðugri fer eiginmaðurinn að drekka meira áfengi 

sem leiðir til ofbeldis gegn konunni af hendi eiginmannsins. Stroheim 

nýtir sér liti til að draga fram eitt af þemum kvikmyndarinnar: þegar 

peningar taka völdin yfir fólkinu sem á þá. Í þáttunum The Story of 

                                                           
33 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 27. 
34 Sama. 
35 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 17. Grein Tom Gunning, „Colorful 

Metaphors: The Attraction of Color in Early Silent Cinema”, Fotogenia, 1 (1995). 
36 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 22. 
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Film: An Odyssey (Mark Cousins, 2011) er fjallað um Greed. Þar eru 

sýnd atriði úr kvikmyndinni þar sem peningar eru litaðir gylltir [sjá 

neðangreindar myndir]. 

In the original prints the money was hand tinted 

yellow […] Eventually the man murders his 

wife and in this famous climax, shot in Death 

Valley, also kills a rival, who put him out of 

business. By now, the yellow, the colour of 

money, has flooded the whole world of the 

story [sjá neðangreindar myndir]. And as the 

man is handcuffed to the body so he himself 

must perish.37  

 

Stroheim nýtir sér hér táknræna litanotkun. Í gegnum myndina eru 

nokkrir hlutir handmálaðir gulir, m.a. peningarnir sem eiginkonan 

vinnur í lottóinu. Peningarnir leiða hjónin til bilunar og er guli skjárinn 

í lok myndarinnar táknrænn fyrir að græðgin náði yfirvöldunum og 

engin naut góðs af.  

 Ári seinna, 1925, kemur Beitiskip Potemkin rússneska 

leikstjórans Sergei Eisenstein út. Kvikmyndin er svart/hvít en í einu 

atriðinu er búið að handmála fána rauðan, sem flaggar á skipinu [sjá 

                                                           
37 Mark Cousins, The Story of Film: An Odyssey, 2. þáttur af 15. Þættirnir eru byggðir 

á samnefndri bók Mark Cousins sem kom út 2004 (London: Pavilion). Hann fjallar 

líka um Greed í bókinni á bls. 86-7. Í bókinni vantar punktana með merkingarbæri 

gula litarins, því er notuð tilvitnun úr þáttunum fremur en bókinni.  
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neðangreinda mynd]. Þar notar Eisenstein litinn til að draga fram 

pólitík þar sem rauður fáni er gjarnan tengdur við kommúnisma. Sjálfur 

sagði Eisenstein um notkun rauða fánans „The red of the flag pierced 

Potemkin like a fanfare but here its effect was due not so much to the 

colour itself as to its meaning.“38 

 

Það virðist ekki vera hægt að týna til mörg dæmi um 

merkingarbæra litanotkun fyrstu ára miðilsins og varla hægt að segja að 

fyrrnefnd dæmi séu frá fyrstu árum miðilsins þar sem þriggja lita kerfi 

Technicolor kemur út aðeins 7-8 árum seinna.  

Eitt af því sem dregur úr umfjölluninni um að litir hafi haft 

merkingu innan fyrstu kvikmyndanna er að kvikmyndagerðarmennirnir 

sáu ekki sjálfir um að mála filmurnar. Heldur voru það verkamenn, 

aðallega konur, sem komu ekki nálægt kvikmyndatökunni sjálfri, sem 

máluðu filmurnar. Það voru engar reglur um það hvaða blæ af liti ætti 

að nota. Rauður var bara rauður og gat verið misjafn á milli 

sýningarstaða, misþykkt málaður. Sýningarlamparnir voru líka 

misjafnir á milli staða og eyddi hitinn sem kom frá þeim litnum 

                                                           
38 Sergei Eisenstein, Notes of a Film Director, ritstj. R. Yurenev & G. Ivanov-

Mumjiev, þýð., X. Danko (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1959), 

bls. 117. 
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mismikið upp. Liturinn gat jafnvel verið alveg horfin eftir sýningar og 

lá það þá í höndum sýningarstaðarins að mála filmurnar upp á nýtt. 

Áhorfendur sáu því mismunandi blæbrigði lita eftir því hvar og hvenær 

horft var á myndina.39   

 Eintak Greed sem fræðimenn greina í dag er, líkt og margar 

aðrar kvikmyndir, aðeins litað eftir minni manna eða skrifum sem 

finnast frá því kvikmyndirnar komu upphaflega út. Upphaflegu 

filmurnar af Greed sem voru handmálaðar eru glataðar. Áhorfendum 

gefst samt kostur á að sjá þessa kvikmynd bera liti enn þann dag í dag. 

Atriðin eru löguð í tölvum og litir færðir inn eftir upplýsingum sem til 

staðar eru hverju sinni.40 Greed er ekki eina dæmið þar sem 

litanotkunin er ekki á hreinu og erfiðar þetta fyrir fræðimönnum að 

rannsaka merkingu lita innan kvikmynda, þar sem heildarmyndin er 

ekki alltaf ljós. 

 Með tilkomu þriggja lita kerfi Technicolor var það ekki lengur 

alfarið í höndum kvikmyndagerðarmanna hvernig litum skildi vera 

beitt. Það er erfitt að fjalla um merkingarbæra lita notkun þegar 

leikstjórar áttu ekki síðasta orðið hvað varðar litanotkun í kvikmyndum 

þeirra. Eins og er búið að koma fram þá varð hér breyting á þegar 

Technicolor fékk samkeppni frá Eastman Color. 

 

 

  

                                                           
39 Joshua Yumibe, „Silent Cinema Colour Aesthetics”, bls. 44. 
40 Richard Koszarski, „Reconstructing Greed: How long, and what color?” Film 
Comment, 35/6 (1999), 10-15.  
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3. Andstæðir heimar, kapphlaupið að raunsæi 
 

André Bazin var franskur kvikmyndakenningarmaður. Hann skrifaði 

mikið um kvikmyndir og var m.a. einn af stofnendum Cahiers du 

cinéma. Cahiers du cinéma kom fyrst út árið 1951 og er oft minnst á 

áhrif tímaritsins þegar kvikmyndasagan er rædd. Kenningin um 

kvikmyndahöfunda á upptök sín í blaðinu og varð til þess að kollvarpa 

hugmyndum um leikstjóra líkt og Fritz Lang, Alfred Hitchcock og 

fleiri. Á meðal greina sem Bazin skrifaði er „Verufræði 

ljósmyndarinnar“.41 Þar fjallar hann um upphaf ljósmyndarinnar og 

hvað hún stóð fyrir. Með tilkomu ljósmyndatækninnar var hægt að 

endurspegla raunveruleikann og varðveita hann. Fyrir tíma 

ljósmyndarinnar var einungis hægt að endurskapa minningar með 

málaralistinni. Málverk stóð þó ekki fyrir því að endurspegla 

raunveruleikann, þar sem túlkun listamannsins er ávallt til staðar og úr 

varð listaverk fremur en raunsæ eftirlíking atburða. Málverk gátu verið 

í öllum regnbogans litum en ljósmyndin var svart/hvít. Fyrstu kynni 

manna af því að fanga raunsæi byggist því á svart/hvítu myndefni. Þetta 

ýtir undir að menn tengdu svart/hvítar kvikmyndir fremur við raunsæi. 

Fyrstu kvikmyndirnar endurspegluðu þessa þörf mannsins til að festa 

raunverulega atburði á filmu. Eitt þekktasta dæmið er fyrsta kvikmynd 

Lumiére Gengið út úr Lumière verksmiðjunni í Lyon (Louis Lumière, 

1895) sem er um einnar mínútu löng kvikmynd, tekin upp þegar 

starfsmenn Lumiére verksmiðjunnar halda heim eftir vinnudaginn. 

                                                           
41 André Bazin, „The Ontology of the Photographic Image“, What is cinema?, þýð. 

Hugh Gray Berkeley, 2. útg. (Los Angeles & London: University of California Press, 

2005). 
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Þetta er  raunsæ kvikmynd og er aðeins í svart/hvítu. Þetta er trúverðug 

heimildarmynd í þeim stíl sem auðkennist á því að 

kvikmyndatökumaðurinn er líkt og fluga á vegg, tekur ekki beinan þátt 

í atvikinu heldur festir það einungis á filmu, þessi aðferð varð síðar 

nefnt beina bíóið (e. direct cinema).42 

 Með tilkomu litkvikmyndarinnar opnuðust nýjar dyr í að sýna 

andstæður innan kvikmyndamiðilsins. Nú var hægt að taka heilu atriðin 

upp í lit og klippa þeim saman við svart/hvít atriði. Með þessari nýjung 

var hægt að fara draga skil á milli hins raunverulega söguheims og 

drauma. Eða endurlits og framlits. Eins og þekkt er, þá var The Wizard 

of Oz með fyrstu kvikmyndunum til að nýta sér liti til að sýna fram á 

hvar í vitund sögupersónunnar kvikmyndin er stödd í. Fyrstu atriði 

kvikmyndarinnar eru tekin upp í svart/hvítu, filmurnar síðan litaðar í 

sepíu, en þegar Dorothy dreymir um draumalandið Oz er tekið upp í 

Technicolor og ekki farið sparlega með litina. Misek segir það fyrst um 

sinn hafa verið nokkuð algengt að hafa raunverulegan söguheim í 

svart/hvítu en hliðarheiminn í lit. Ástæðuna segir hann vera að 

áhorfendum fannst svart/hvítt vera meira á heimavelli, þar sem 

kvikmyndir höfðu mestmegnis verið í svart/hvítu en að litkvikmyndin 

hafi verið það nýtilkomin að menn tengdu hana fremur við óraunsæi en 

raunveruleikann.43 Þetta hafi breyst með tímanum, þegar litkvikmyndin 

                                                           
42 Beina bíóið er heimildarmyndarform sem á uppruna sinn til Norður-Ameríku á 7. 

áratug 20. aldar. Sprottið upp af cinéma vérité, sannleiks bíó (e. cinema truth), sem á 

upptök sín í Frakklandi í kringum 1960. Bandaríski ljósmyndarinn Robert Drew var 

einn af þeim fyrstu til að innleiða nýja heimildarmyndarformið, beina bíóið, í 

Bandaríkjunum. Hann vildi færa yfir í kvikmyndir raunsæið sem næst með 

augnabliksljósmyndun, myndir teknar af viðfangi að því óvöru. Sú aðferð hafði 

tíðkast í frétta tímaritum. 
43 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 34. 
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og litasjónvarpið verða algengari um miðjan sjöunda áratug 20. aldar 

og áhorfendur fóru fremur að tengja lit við raunveruleikann heldur en 

við svart/hvítan. 

Rudolf Arnheim gaf út bókina Film as Art, árið 1957. Hún kom 

út í íslenskri þýðingu Björns Ægis Norðfjörð árið 2013, Um 

kvikmyndalistina.44 Arnheim var búinn að stunda nám í sálfræði við 

háskólann í Berlín og einbeitti sér mestmegnis að skynheildarsálfræði. 

Hann fór síðar að skrifa um kvikmyndir og er áberandi innan skrifa 

hans að hann nýtir sér námið úr sálfræðinni þar sem hann fjallar mikið 

um skynjun og upplifun mannsins á list. Í Film as Art fjallar Arnheim, 

líkt og titillinn gefur til kynna, um kvikmyndamiðilinn sem listform. 

Að með tækninýjungum verði kvikmyndin sífellt raunsærri og það á 

kostnað listarinnar. Hann fjallar um þróunina sem er að eiga sér stað 

varðandi litkvikmyndina. Að kvikmyndaiðnaðurinn sé sífellt að reyna 

ná fram sem raunverulegustu litum í kvikmyndum sínum. Að þetta 

kapphlaup við raunsæi kvikmyndamiðilsins, sé að koma í veg fyrir að 

kvikmyndin geti blómstrað sem listform.  

 Edward Buscombe er kvikmyndasagnfræðingur sem vann um 

tíma fyrir bresku kvikmyndasamsteypuna (e. British Film Institute). 

Hann skrifaði greinina „Sound and Color“ og fjallar þar um tengsl 

kvikmyndarinnar við raunsæi út frá hljóði og lit.45 Buscombe segir að 

tækninýjungar innan kvikmyndamiðilsins snúist yfirleitt um 

kapphlaupið að raunsæi. 

                                                           
44 Rudolf Arnheim, Um kvikmyndalistina, þýð. og inng. Björn Ægir Norðfjörð 

(Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2013). 
45 Edward Buscombe, „Sound and Color”, Movies and methods: an anthology, ritstj. 

Bill Nichols (Los Angeles & London: University of California Press, 1985), bls. 83-

92. 
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No new technology can be introduced unless 

the economic system requires it. But a new 

technology cannot be successful unless it 

fulfills some kind of need. The specific form of 

this need will be ideologically determined; in 

the case of cinema the ideological determinant 

most frequently identified has been realism ... 

theorists appear to agree that realism indeed 

dictates the formation of the needs which 

technology satisfies.46 

Með því að færa lit í kvikmyndir sjáum við hlutina fremur eins og þeir 

eru. Vandamálið var samt að ekki einu sinni Technicolor náði fram 

raunsæjum áhrifum með litatækni sinni. Richard Misek fjallar um þetta 

og segir: 

In the 1950s, Technicolor became technicolor, 

and technicolour: the brand name became an 

adjective that described a particular aesthetic of 

heightened color. For example, American press 

advertisements for Frederico Fellini’s Juliet of 

the Spirits (1965) described it as „Fellini’s 

dazzling technicolor masterpiece.“ 

Technicolor’s inability to achieve realistic 

motivation lives on in the English language.47  

Technicolor var því tengt við ýkta og skarpa liti fremur en náttúrulega 

liti. 

 Fyrst um sinn voru það aðallega dans- og söngvamyndir ásamt 

vestrum, fantasíum, grínmyndum, ævintýramyndum og teiknimyndum 

sem voru teknar upp í lit. Sem sagt, sögur sem áhorfendur voru öllu 

jöfnu ekki að upplifa í hinum raunverulega heimi, birtist í lit á hvíta 

                                                           
46 Edward Buscombe, „Sound and Color”, bls. 87. 
47 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 41. 
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tjaldinu en fréttaskýringarþættir, heimildarmyndir, stríðs- og 

glæpamyndir og þess háttar voru enn mest megni í svart/hvítu, því fólk 

tengdi það fremur við raunveruleikann.48  

Buscombe segir sögu litkvikmyndarinnar góðan vettvang til að 

skoða eftirsókn raunsæis innan kvikmynda. Það sé misjafnt hvað hver 

og einn telur raunsætt og að þetta snúist í raun og veru um hvað okkur 

þyki ásættanlegt, þar sem t.d. litur í kvikmyndum er sjaldnast nákvæm 

eftirlíking litar í raunveruleikanum. En í upphafi litkvikmyndarinnar 

hafi hún verið langt frá því að vera raunsæ, því að lita nokkra hluti inn 

á filmuna og hafa afganginn svart/hvítan sé óraunsærra heldur en að 

vera einungis með svart/hvíta kvikmynd. Eða þegar notast var við litun 

filma þegar heilu atriðin voru í einum litblæ.49 Buscombe segir hæga 

tækniþróun litarins í átt að raunsæi eiga hlut í því hversu hæglega 

áhorfendur tóku litnum. Talmyndinni hafi strax verið vel tekið, þar sem 

hún gerði kvikmyndina strax raunsærri. Liturinn hafi aftur á móti þróast 

hægt og rólega og ekki ýtt undir raunsæi í upphafi og því hafi 

áhorfendur verið tregari við að taka við honum. Það var ekki fyrr en 

með tilkomu litasjónvarpsins sem litum fór að vera tekið almennilega.50 

Á miðjum sjöunda áratugnum voru útsendingar sjónvarpsins nánast 

alfarið í lit og fylgdu kvikmyndir þar á eftir.51 Áhorfendur fóru loks að 

sjá raunsæið í litunum þegar fréttaskýringaþættir og þess háttar birtust í 

lit inn á heimilum þeirra í litasjónvörpunum. Þá fór að verða tenging 

                                                           
48 Edward Buscombe, „Sound and Color”, bls. 88-9. 
49 Sama, bls. 87-88. 
50 Sama, bls. 88. 
51 Steve Neale, „Technicolor“, bls. 22. 
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yfir í raunsæið og hvarf því smátt og smátt sama sem merkið á milli 

óraunsæis og litarins.52 

Efnahagur átti þátt í að sjónvarpsútsendingar færðust yfir í lit. 

Litkvikmyndin dró ekki að sér fleiri áhorfendur en svart/hvíta 

kvikmyndin. Fólk fór í bíó hvort sem kvikmyndin var í lit eða ekki. 

Framleiðendur sáu því ekki alltaf kostinn við það að framleiða 

kvikmynd í lit þar sem það kostaði mun meira á meðan tæknin var ný. Í 

kringum 1950 áttu færri en 10% Bandaríkjamanna sjónvarp en árið 

1962 áttu aðeins 10% Bandaríkjamanna ekki sjónvarp.53 Þetta var 

öðruvísi en með bíóið, neytendur keyptu ekki alltaf fleiri miða. Þeir 

keyptu sjónvarpstæki sem átti að duga í mörg ár. Því var gripið til 

þeirra ráða að framleiða nýja tegund af sjónvarpi: litasjónvarp.54 Svo 

hægt væri að selja litasjónvörpin, þurftu neytendur að sjá ástæðu til. 

Þetta olli því að sjónvarpsútsendingar voru sendar út í lit til að vera í 

takt við nýjustu tækni. Þetta hafði fyrrgreindar afleiðingar, að 

áhorfendur fóru að tengja litinn við raunsæi fremur en svart/hvítt því nú 

voru meira segja fréttaskýringaþættir í lit. Þetta smitaðist síðan yfir í 

kvikmyndamiðilinn. 

Arnheim var búinn að lýsa yfir áhyggjum sínum, um hvaða 

afleiðingar það hefði fyrir kvikmyndalistina ef litkvikmyndin innleiddi 

raunsæja litanotkun, löngu áður en litasjónvarpið kom til sögunnar. 

Hann hafði áhyggjur af því að öll tækniþróunin kæmi í veg fyrir að 

kvikmyndin gæti blómstrað sem list. Því hún færi aðeins nær því að 

vera eftirlíking veruleikans því raunsærri sem kvikmyndin verður. Það 

                                                           
52 Sama. 
53 Robert Misek, Chromatic Cinema, bls. 47. 
54 Sama. 
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sem Arnheim tók ekki með inn í reikninginn er að ásamt tækniþróun á 

sér stað listræn þróun. Listamenn finna nýjar leiðir til að vera listrænir í 

takt við nýja tækni. Listræn þróun getur staðnað um tíma, t.d. þegar 

þróun litkvikmyndarinnar stóð sem hæst. Á meðan Technicolor og 

fleiri, reyndu að gera litkvikmyndina sem raunsæjasta er minna rými 

fyrir listræna tjáningu með litum innan miðilsins. Þegar litkvikmyndin 

var farin að standast kröfur var hægt að bregða út frá hinni hefðbundnu 

litanotkun til að gera litkvikmyndina listræna. 
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4. David Lynch og tengsl hans við listmálun 
 

Kvikmyndaleikstjórinn David Lynch hefur tekið litanotkun í 

kvikmyndum yfir á næsta stig. Áður en litkvikmyndin var „fullbúin“ 

var hægt að sýna andstæður eða draga fram mismunandi söguheima 

með því að blanda saman atriðum í lit og svart/hvítum atriðum. Lynch 

sýnir mikla litameðvitund og má ætla að það sé vegna tengingar hans 

við listmálun. Lynch var listmálari áður en hann fór út í 

kvikmyndagerð. Hann var í námi við listaháskólann Pennsylvania 

Academy of Fine Arts í Fíladelfíu þegar sú hugmynd vaknaði hjá 

honum að gera hreyfanleg listaverk. 

One day I was sitting in a big studio room at the 

Pennsylvania Academy of the Fine Arts. The 

room was divided into little cubicles. I was in 

my cubicle; it was about three o‘clock in the 

afternoon. And I had a painting going, which 

was of a garden at night. It had a lot of black, 

with green plants emerging out of the darkness. 

All of a sudden, these plants started to move, 

and I heard a wind […] And I began to wonder 

if film could be a way to make paintings 

move.55  

Málarar eru búnir að þróa með sér litanotkun mun lengur heldur en 

kvikmyndagerðarmenn.56 Miðað við hvað listmálun er gömul iðja er 

litkvikmyndin enn þá glæný. Talið er að þær fornu hellateikningar sem 

                                                           
55 David Lynch, Catching The Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity 

(Jeremy P. Tarcher: New York, 2006), bls. 13. 
56 John Gage var virkur í skrifum tengdum merkingu lita og þýðingu þeirra innan 

menningarsamfélagsins og listarinnar. Hann skrifaði m.a. Colour in Art (New York & 

London: Thames & Hudson, 2006) og Colour and Meaning: Art, Science and 

Symbolism (New York & London: Thames & Hudson, 2000). 
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hafa fundist séu allt að 40.000 ára gamlar. Kalmus bendir á að 

hellamyndirnar sem fundust í Altamira á Spáni gefi til kynna hversu 

gömul þrá listamannsins sé eftir litum og myndum á hreyfingu. Þær 

hellamyndir sýna m.a. dýr í litum og hreyfingar gefnar til kynna með 

því að sýna dýr standa og því næst sama dýrið sýnt frá hlið með aðeins 

tvær fætur til að gefa hreyfingu til kynna. Kalmus segir þetta fyrstu 

vísbendingar þrá listamannsins til að búa til kvikmyndir í lit.57 

 

4.1. Innhverf íhugun og kvikmyndagerð 
 

Lynch hefur stundað innhverfa íhugun í tugi ára. Tenging Lynch frá 

hugleiðslu yfir í kvikmyndagerð er skýr ef horft er til þess að hann 

ferðast um heiminn og fræðir nemendur í kvikmyndanámi um kosti 

þess að innleiða innhverfa íhugun í líf sitt fyrir frjóa kvikmyndagerð. 

Tilgangur fyrirlestra hans snúast þó ekki eingöngu að kvikmyndagerð. 

Árið 2009 hélt hann slíkan fyrirlestur hér á landi í Háskólabíói undir 

yfirskriftinni að hjálpa þjóðinni upp úr efnahagshruninu með innhverfri 

íhugun. Hann segir að um leið og maður öðlast hæfileikann til að leita 

inn á við, streyma hugmyndirnar fram, sem komi sér mjög vel fyrir 

kvikmyndagerðarfólk.58  

Lynch gaf árið 2006 út bókina Catching The Big Fish: 

Meditation, Consciousness, and Creativity. Bókin kom út í íslenskri 

þýðingu Sigurðs Hróarssonar árið 2009 og nefnist Fiskað í djúpinu: 

íhugun, vitund og sköpunarkraftur. Þar fjallar Lynch um ferðalag sitt í 

                                                           
57 Natalie M. Kalmus, bls. 24. Kalmus segir reyndar hellamyndirnar í Almira vera um 

50.000 ára gamlar. Þar getur spilað inn í að það er meira en hálf öld frá því grein 

Kalmus kom fyrst út. Í dag er talið að þær séu mun yngri, eða í kringum 18.000 ára. 
58 David Lynch, Catching The Big Fish. 
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gegnum innhverfa íhugun og hvernig það hefur haft áhrif á hina ýmsu 

kima í lífi sínu og áhrif hugleiðslu á innblástur hugmynda. Ætla má að 

þar liggi tengingin á áhuga Lynch að skoða mismunandi vitundar 

manneskjunnar í kvikmyndum sínum. Í bók Lynch um innhverfa 

íhugun segir hann í kafla nefndum „Fjórða hugarvíddin“ (e. „The 

Fourth State“): 

Many people have already experienced 

transcending, but they may not realize it. It‘s an 

experience that you can have just before you og 

to sleep. You‘re awake, but you experience a 

sort of fall, and you maybe see some white light 

and get a little jolt of bliss. […]  When you go 

from one state of consciousness to another – for 

instance, from waking to sleeping – you pass 

through a gap. And in that gap, you can 

transcend.  

 I picture it like a round white room that has 

yellow, red, and blue curtains covering the 

white wall. The curtains are three states of 

consciousness: waking, sleeping, and dreaming. 

But in the gap between each curtain, you can 

see the white of the Absolute – the pure bliss 

consciousness. You can transcend in that little 

piece of white. Then you come to the next state 

of consciousness. 59 

Lynch sér fyrir sér liti í íhuguninni. Það eru einmitt þessir þrír litir, 

gulur, rauður og blár, sem Lynch notar mest í kvikmyndum sínum til að 

gefa til kynna hvar í vitundinni sögusviðið er statt. Hann notar þó bjarta 

ljósið sem hann talar um, fremur en gulan, í kvikmyndum sínum. 

 

                                                           
59 Sama, bls. 49. 
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5. Litur táknar ekki einn og sér: viðtökufræðin og 

myndtáknið 
 

Söguþráður og sviðsmynd kvikmynda spila þátt með litunum til að 

skapa merkingu. Það er ekki hægt að alhæfa alfarið um hvað hver litur 

táknar innan kvikmynda Lynch né er það hægt fyrir kvikmyndamiðilinn 

sjálfan eða aðrar listgreinar. Samkvæmt viðtökufræðinni þýðir 

kvikmyndin eitt fyrir kvikmyndagerðarmanninn en annað fyrir hvern 

og einn áhorfanda. Áhorfandinn fyllir inn í hvað hlutirnir, eða eyðurnar, 

tákna út frá hans menningarsjóndeildarhring. Lynch notar liti til að 

leiða áhorfendur inn í nýjar víddir. Hvort skilin liggi á milli lífs og 

dauða, drauma, martraðar eða vakandi lífs, meðvitundar og 

ómeðvitundar eða dáleiðsluástands er fyrir áhorfendur að túlka. Hægt 

er að halda lengi áfram að telja mismunandi túlkanir á kvikmyndum 

Lynch. Stærsti munurinn á milli mismunandi túlkana er greinarmunur á 

andlegum víddum manneskjunnar.  

Wolfang Iser, einn af brautryðjendum viðtökufræðinnar og 

mikils metinn bókmenntafræðingur sem starfaði á 20. öldinni, líkir 

túlkunar ferli viðtakanda við stjörnuskoðun.  

Two people gazing at the night sky may both be 

looking at the same collection of stars, but one 

will see the image of a plough, and the other 

will make out a dipper. The „stars“ in a literary 

text are fixed; the lines that join them are 

variable.60  

                                                           
60 Wolfang Iser, Modern Criticism and Theory: a reader, ritstj. David Lodge & Nigel 

Wood 2. útg. (Harlow: Pearson, 2000), bls. 195.  
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Eitt af föstum punktum eða „stjörnum“ í kvikmyndum Lynch eru 

litirnir sem hugarburður. Það er svo fyrir áhorfendur að túlka um 

hverskonar hugarburð ræðir. En litirnir og að þeir beri með sér 

söguheima breytingu eða kaflaskil er fastur punktur. Það skiptir líka 

máli í hvaða umhverfi liturinn birtist og undir hvaða kringumstæðum. 

Lynch segir áhorfendur eigi að líta innra með sér og botna sjálf í 

kvikmyndum hans, án aðstoðar hans. 

A film should stand on its own. It‘s absurd if a 

filmmaker needs to say what a film means in 

words. The world in the film is a created one, 

and people sometimes love going into that 

world […] People sometimes say they have 

trouble understanding a film, but I think they 

understand much more than they realize. 

Because we‘er all blessed with intuition – we 

really have the gift of intuiting things.61  

Það eina sem þarf til er innsæi, líkt og Lynch segir sjálfur í ofangreindri 

tilvitnun, svo hægt sé að njóta kvikmynda hans. Talið er að manneskjan 

hafi litainnsæi og er því hægt að leiða áhorfendur áfram án þess að þeir 

átti sig að það sé verið að leiða þá áfram.62  

 Áðurnefndur Sergei Eisenstein lét sig ekki einungis 

kvikmyndagerð varða heldur var hann einnig virkur í skrifum um 

kvikmyndir og kvikmyndakenningar. Skrif hans eru enn mikils metin í 

dag en hann skrifaði á 3., 4. og 5. áratug síðustu aldar. Í grein sinni 

„Lögmál kvikmyndalistar og myndtáknið“ ræðir hann samsetningu 

myndtákna til að mynda nýja merkingu, sem gæti ekki verið til nema 

með samsetningu hluta. 

                                                           
61 David Lynch, Catching The Big Fish, bls. 19.  
62 T.d. heldur Natalie M. Kalmus því fram í „Color Consciousness“. 
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Mestu varðar að samfarir eða samtenging 

tveggja myndtákna úr flokki hinna einföldustu 

verða ekki til þess að við sjáum fyrir okkur 

summu þeirra, heldur afurð, þ.e.a.s. við fáum 

merkingu úr annarri vídd. Hvort tákn um sig 

svarar til hlutar, staðreyndar, en samtenging 

þeirra samsvarar hugtaki. Aðskiljanleg 

myndtákn hafa runnið saman í hugmyndatákn. 

Með því að tengja saman tvo hluti, sem hægt er 

að draga upp mynd af, fæst lýsing á einhverju 

sem ekki er hægt að gera mynd af í raun og 

veru.63 

Eisenstein tengir þetta við myndfléttuna, að klippa saman tveimur 

skotum til að skapa nýja merkingu. En Eisenstein er talin upphafsmaður 

myndfléttuklippingar. Eisenstein skrifaði einnig um liti í kvikmyndum. 

Hann hefur fjallað um tengingu lita og myndtákna í sviðsmyndinni til 

að skapa saman merkingu.64 Að liturinn einn og sér tákni ekki heldur 

táknar hann í samspili við hlutinn sem hann birtist á. Til að mynda 

getur rauður táknað margvíslega hluti. Rauður getur táknað ástríðu, 

hatur og blóð. Umhverfið spili því þátt í að greina hvað liturinn táknar. 

Ef rauðum er kastað fram í hryllingsmynd væri líklegt að hætta væri á 

ferð en ef rauðum er komi á framfæri í rómantískri mynd væri hann 

líklega að tákna ást. Það er því samspil litarins við sviðsmyndina og 

fleira sem gefur áhorfanda vísbendingu um hvað liturinn táknar í hvert 

sinn.  

  

                                                           
63 Sergei Eisenstein, „Lögmál kvikmyndalistar og myndtáknið“, Áfangar í 

kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni Elísson, þýð. Árni Bergmann (Reykjavík: Forlagið, 

2003), bls. 2. 
64 Sergei Eisenstein, The Film Sense, ritstj. & þýð. Jay Leyda (New York: Meridian 

Books, 1957). 
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6. Kvikmyndir David Lynch 
 

6.1. Blár, Rauður, skært/hvítt ljós: Kvikmyndin á leið í nýja 

vídd 

 

Lynch notar bláan, rauðan og skært ljós til að gefa til kynna að 

kvikmyndin sé á leið inn í nýja vídd. Líkt og kenning Eisenstein um 

myndtáknið gefur til kynna að þá er ekki hægt að alhæfa hvað einn 

sérstakur litur þýðir innan kvikmynda Lynch. Sviðsmyndin og 

söguþráðurinn spilar þátt fyrir heildar táknmynd litarins. Það er hins 

vegar hægt að segja að þegar blár, rauður og skært ljós birtast saman í 

kvikmyndum Lynch sé um söguheimaskiptingu að ræða, eða að 

kvikmyndin sé á leið í aðra vídd. Virkni áhorfandans er svo lykillinn í 

að finna út inn í hverskonar vídd samspil litanna leiðir hann. Líkt og 

dæmisaga Wolfang um stjörnuskoðunina segir til um. Þar kemur inn 

menningarlegur bakgrunnur hvers og eins. Það er t.d. ólíklegt að 

menningarþjóðir sem telja í stóru lagi ekki vera líf eftir dauða, túlki 

kvikmyndir Lynch sem söguheimaskipti á ástandinu á milli lífs og 

dauða. Slík menningarsamfélög gætu hins vegar verið virk í 

draumaráðningum og myndu því fremur túlka kvikmyndir Lynch sem 

skiptingu á milli vakandi verund, drauma og martraðar. Hér kemur inn 

hæfni Lynch til að gefa frá sér fjölmerkingarbær verk. Það að sjá að 

samspil rauðs, blás og skærs ljós skapi hugarburðar áhrif innan 

kvikmynda Lynch er hins vegar mikilvægt fyrir túlkun kvikmynda 

hans. Því það eru föstu „stjörnurnar“ innan kvikmynda hans, ef vitnað 

er aftur í Wolfang.  
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 Hér stendur til að greina hvenær söguheimaskiptin eiga sér stað 

innan fjögurra kvikmynda Lynch: Blue Velvet, Lost Highway, 

Mulholland Drive og Inland Empire. Litakerfið í Lost Highway, 

Mulholland Drive og Inland Empire er öllu flóknara en í Blue Velvet. 

Skilin eru ekki jafn skýr og ekki bara afmörkuð við upphaf, miðju og 

endi, líkt og í Blue Velvet. Lost Highway, Mulholland Drive og Inland 

Empire bera ekki línulega frásögn og eru flóknar við fyrstu sýn. En 

þegar vel er að gáð sést að Lynch notar bláan, rauðan og skært ljós til 

að gefa vísbendingar er varða söguþráðinn. Til að beina athygli að því á 

hversu marga vegu er hægt að túlka kvikmyndir Lynch út frá 

söguheimaskiptingunum, verða farnar ólíkar leiðir til að greina í hvers 

konar víddir kvikmyndirnar fara. Það væri allt eins hægt að greina 

fyrrnefndar kvikmyndir hans allar sem einungis drauma 

sögupersónanna. Að þegar litasamsetningin, sem ber söguheimaskipti 

til kynna, birtist sé vitund sögupersónanna að flakka á milli vakandi lífs 

og svefns. Til að beina sjónum að fjölmerkingarbæri kvikmynda Lynch 

verður hér farið mismunandi greiningarleiðar. Það er ekki á færi neins 

að alhæfa um kvikmyndir Lynch en svo hægt sé að varpa ljósi á 

hvernig Lynch notar liti til að gefa söguheimaskil til kynna, verður að 

fylla inn í eyðurnar svo textinn sé skiljanlegur.  

 

6.2. Blue Velvet 

 

Blue Velvet er fyrsta kvikmynd Lynch þar sem hann nýtir sér liti til að 

draga skil á milli söguheima. Það er hins vegar ekki fyrr en með Lost 

Highway, Mulholland Drive og Inland Empire þar sem Lynch nýtir 

bláan, rauðan og bjart ljós til að aðgreina söguheima. Upphafsatriði 
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Blue Velvet er búið að margræða og kemur oft upp þegar Lynch er 

ræddur. Lynch sýnir grænar flatir, hvít grindverk, úthverfi þar sem allt 

virðist vera í sátt og samlyndi [sjá neðangreindar myndir].  

 

Líkt og myndirnar sýna að þá ber atriðið mjög ýkta litanotkun. 

Himinninn er djúpblár, rauð blóm skera sig mjög út fyrir framan 

skjannahvíta grindverkið. Myndavélin kafar síðan ofan í grasið og við 

tekur söguheimur sem ber hefðbundnari liti. Þá verður ljóst að ýktu 

litirnir einkenndu annan söguheim. Litirnir í upphafsatriðinu minna um 

margt á kvikmyndir sem teknar voru upp með Technicolor tækninni á 

fyrri hluta síðustu aldar. En líkt og Misek er búinn að benda á að þá var 

Technicolor litatæknin seint talin raunsæ og technicolor orðið að 

lýsingarorði fyrir ýkta litanotkun.65 Ýkt litanotkun í upphafsatriði Blue 

Velvet ýtir undir óraunsæi. Í hinum aðal söguheimi kvikmyndarinnar 

taka við raunsærri litir [sjá neðangreindar myndir]. 

 

                                                           
65 Richard Misek, Chromatic Cinema, bls. 41. 
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Myndin fjallar um undarlega atburði sem eiga sér stað í 

smábænum Lumberton. Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) finnur 

afskorið eyra þegar hann er á göngu um bæinn. Fundurinn leiðir Jeffrey 

til að kafa í undirheima smábæjarins til að komast að því hvernig eyrað 

endaði á förnum vegi. Því dýpri sem hann kafar, því þyngri verða 

litirnir [sjá neðangreindar myndir].  

 

Jeffrey verður sjálfskipaður spæjari og kemst að því er ekki er allt sem 

sýnist í smábænum. Spillt lögregla, eiturlyf og mannrán, eru allt hlutir 

sem leynast undir yfirborði smábæjarins, sem lítur í fyrstu út fyrir að 

vera fyrirmyndarbær. Jeffrey verður vitni af hinum ýmsu glæpum í 

Lumberton. Hann treystir ekki lögreglunni til að upplýsa glæpi og 

reynir sjálfur að komast að því hverjir bera ábyrgð á hrottalegum 

hlutum sem hann verður vitni að. Þegar glæpirnir sem Jeffrey verður 

vitni af eru komnir upp á yfirborðið og allt virðist róast niður á ný eru 

technicolor litirnir aftur komnir til sögunnar. Jeffrey er sýndur njóta 

lífsins í rólegheitum á ný [sjá neðangreindar myndir]. 
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Hér verður ekki farið dýpra í greiningu Blue Velvet. Heldur einungis 

sögheimaskilin dregin fram, þar sem það skiptir máli fyrir framhaldið. 

Flestar túlkanir á kvikmyndinni snúast að því að greina í sundur hvaða 

þýðingu upphafshatriðið hefur fyrir aðalsöguna. Að upphafsatriðið og 

lokaatriðið, sem bera technicolor litina, séu einn söguheimur og svo 

miðjan annar söguheimur.  Blue Velvet er fyrsta litkvikmynd Lynch og 

strax nýtir hann sér liti til að draga fram söguheimaskil. Kvikmyndin er 

hins vegar aðeins upphafið af flóknum söguheimum Lynch þar sem 

ekki er hægt að styðjast við línulega frásögn. 

 

6.3. Mulholland Drive 

 

Mulholland Drive fjallar um hina hverfulu ímynd kvikmyndaiðnaðarins 

í Los Angeles. Betty (Naomi Watts) kemur til borgarinnar full 

tilhlökkunar og jákvæðni. Hún fær fljótlega áheyrnarprufu og lítur út 

fyrir að hún sé að koma sér ágætlega fyrir. Hún kynnist Ritu (Laura 

Elena Harring) sem virðist vera með minnisleysi eftir bílslys. Betty 

aðstoðar Ritu við að finna út hver hún er. Allt snýst síðan upp í 

andhverfu sína í seinni hluta myndarinnar. Persónurnar sem voru í fyrri 

part myndarinnar eru enn til staðar en þær virðast hafa aðra 

persónuleika og önnur nöfn. Í upphafi myndarinnar eru leikarar sýndir 

dansa undir taktfastri tónlist, sumir í lit en aðrir birtast líkt og skuggar 

[sjá bakgrunn í neðangreindri mynd]. Það sem vekur athygli er að 
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Lynch baðar atriðið í skærfjólubláum. Litur sem Lynch er ekki vanur 

að nota. Fjólublár er af sumum talin gefa vísbendingu um dauða í 

kvikmyndum. Patti Belantoni skrifaði heila bók með titlinum If It‘s 

Purple, Someone‘s Gonna Die.66 Bókina byggir Belantoni á 

rannsóknum sem hún gerði yfir 25 ára tímabil í samstarfi við nemendur 

sína meðan hún kenndi við School of Visual Arts í New York. Bókin er 

flokkuð niður eftir litum og einstakir litir greindir í fjölda kvikmyndum. 

Belantoni heldur því fram að undantekningarlaust eru einhver tengsl 

við dauða ef fjólublár birtist í kvikmyndum. Annað hvort deyr einhver 

eða eitthvað. Það má spyrja sig hvort það sé of djúpt til orða tekið en 

þessi kenning stenst í sambandi við Mulholland Drive. Betty Birtist yfir 

fjólubláa atriðinu í hvítum glampa [sjá neðangreinda mynd]. 

 

                                                           
66 Patti Belantoni, If It‘s Purple, Someone‘s Gonna Die: The Power of Color in Visual 

Storytelling for Film (Oxford: Focal Press, 2005). 
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Næst tekur við skot þar sem glampinn (Betty) sést leggjast til hvílu í 

rúmi með rauðum rúmfötum [sjá neðangreinda mynd]. 

 

Hérna eru komnar vísbendingar sem upplýsa, þegar líður á myndina. 

 Glampinn eða ljósið minnir á ljósið sem Lynch talar um sem 

gáttina sem myndast þegar maður kemst á næsta stig vitundarinnar 

„But in the gap between each curtain, you can see the white of the 

Absolute – the pure bliss consciousness. You can transcend in that little 

piece of white. Then you come to the next state of consciousness“.67 

Það má því ætla að Betty sé að fara sofna upp í rúminu sem sýnt er. Það 

sem ýtir undir þessa kenningu er að seinna í myndinni er þetta rúm 

aftur til staðar. Það kemur maður að rúminu, sem er kallaður 

„Kúrekinn“ og segir: „Hey, pretty girl … time to wake up“. Líkt og 

Betty sé búin að vera sofandi fyrri part myndarinnar. 

Þegar líður á seinni hluta kvikmyndarinnar eiga sér stað 

söguheimaskipti og myndin verður öll þyngri þegar áhorfanda verður 

ljóst að fyrri parturinn var aðeins draumur Betty eða heldur Diane 

Selwyn eins og hún heitir í raun. Ljósi glampinn birtist áður en 

kaflaskilin eiga sér stað, sem er vísbending fyrir áhorfandann að Lynch 

                                                           
67 David Lynch, Catching The Big Fish, bls. 49. 
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sé að fara skipta um söguheim eða vitund sögupersónanna. Líkt og 

inngangsatriðið gaf til kynna að þá er glampinn tenging yfir í Diane, 

glampinn er vitund hennar að taka skiptum [sjá neðangreindar myndir]. 

 

Það eiga sér stað umskipti. Þetta er ekki bara draumur Diane lengur 

heldur er hún á leið inn í martröð sína.   

Áður en það kemur að sögukaflaatriðinu sem sýnir að fyrri 

partur myndarinnar var líklegast draumur Diane er sýnt atriði sem leiðir 

sannleikann í ljós hvað varðar inngangsatriði myndarinnar. Í leit 

Betty/Diane og Ritu að finna út hver Rita er og hvaðan hún kemur fara 

þær óboðnar inn í íbúð. Það fyrsta sem þær verða varar við í íbúðinni er 

skelfileg lykt. Þær ganga á lyktina og finna lík af konu liggjandi í rúmi 

inn í íbúðinni. Rúmið er eins og rúmið í inngangsatriði myndarinnar, 

nema mun tættara. Veggirnir í íbúðinni eru fjólubláir. Þarna eru því 

komnar vísbendingar um að kvikmyndin leiki sér með tíma og rúm eða 

mismunandi vitandir. Ef aðeins er horft til notkunar Lynch á fjólubláum 

má ætla tengingu frá Betty/Diane yfir til látnu konunnar, þar sem 

Betty/Diane birtist yfir fjólubláa atriðinu í glampanum og þarna er 

fjólubláa tengingin komin. Það leikur því grunur á að Betty/Diane sé nú 

þegar látin. 

Þetta er upphafið að drungalegu hlið kvikmyndarinnar. Fljótlega 

eftir atriðið eiga sér stað stærstu söguheimaskipti kvikmyndarinnar. Þar 

sem blár, rauður og glær glampi mæta allir saman til að gefa 

vísbendingu um skipti á vídd innan kvikmyndarinnar.  
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Betty/Diane tekur leigubíl ásamt Ritu. Þegar þær mæta á 

áfangastað virðist þær vera fyrir utan klúbb. Allt skotið er með bláum 

tónum og stendur í bláum stöfum „Silencio“ fyrir ofan innganginn, það 

glittir líka í blátt ljós inn um dyrnar [sjá neðangreinda mynd]. 

 

Næst er líkt og myndavélin sogist inn í klúbbinn, eða martröð Diane er 

óumflýjanleg. Þegar inn er komið er ljóst að staðurinn er leikhús en 

ekki klúbbur. Þykk rauð tjöld við sviðið, rauðir áhorfendastólar og 

brúnir tónar allt um kring í viðarverki leikhússins. Í atriðinu inn á 

„Silencio“ skiptast á blár, rauður og ljós glampi. Fyrir utan staðinn var 

allt í bláum tónum, innan fyrir er allt í rauðu, nema áhorfandi sem 

birtist með áberandi bláa hárkollu. Skyndilega birtist blár og ljós 

glampi til skiptis yfir rauða rýminu. Blár verður síðan yfirráðandi þegar 

blátt ljós blikkar inn í öllum salnum. Diane hristist ákaft, líkt og það 

eigi sér stað umskipti í líkama hennar. Leikhúsið verður rautt aftur 

þegar það er hætt að kasta bláum og skæru ljósi yfir salinn. 

Kvikmyndin er á leið í aðra vídd. Það er verið að gefa til kynna að nú 

sé Betty/Diane að fara vakna upp frá draumi sínum [sjá neðangreindar 

myndir]. 



46 

 

 

 Betty/Diane er komin með blátt box í hendurnar. Þegar heim er komið 

gufar Betty/Diane upp þegar Rita ætlar að setja lykil í skrána á bláa 

boxinu. Þegar Rita opnar boxið sekkur myndavélin ofan í boxið, líkt og 

hún gerði á leiðinni á „Silencio“. Martröðin er hafin fyrir alvöru. Blátt 

ljós blikkar og leiðir áhorfendur inn í annað rými. Íbúðin sem 

Betty/Diane bjó í blandast íbúðinni, þar sem dauða konan lá í rúminu, 

umskiptin eiga sér stað þegar blátt ljós fer yfir atriðið. Það birtast þrjú 

skot af rúminu, öll með mismunandi útgáfum af Betty/Diane. Fyrst 

þegar íbúðirnar blandast saman, þegar bláminn kemur yfir, er Betty 

sýnd sofa í rúminu. Þar kemur atriðið við sögu, sem ýtir undir að fyrri 

partur myndarinnar hafi verið draumur. Betty/Diane er sýnd sofa í sama 

rúmi og glampinn lagðist í, í inngangsatriði myndarinnar. Kúrekinn 

kemur í dyragættina og segir „Hey, pretty girl … time to wake up“. 

Skjárinn verður næst svartur og næsta skot er af látnu konunni í rúminu, 
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dýnan öll tætt. Kúrekinn er sýndur yfirgefa svefnherbergið og er blár 

litur í kringum hann þegar hann fer. Ramminn verður alveg svartur 

aftur og næst er Diane í sama rúminu. Við tekur veruleikinn sem Diane 

er búin að vera reyna flýja. 

Kúrekinn gegnir þarna hlutverki: skilin á milli svefns og vöku. 

En litirnir, samhliða Kúrekanum gefa það til kynna. Eins verður þarna 

ljóst að áhorfendur eru búnir að vera fylgjast með þrem útgáfum af 

Diane. Sem er skipt upp á milli vitundar Diane. Fyrsta stúlkan í rúminu 

er Betty eða Diane í draumaheimi. Næst er það dána stúlkan sem eru 

endalok Diane, raunveruleikinn. Síðasta stúlkan er Diane í martröð 

sinni. Það er einnig vísbending fyrr í myndinni um að Kúrekinn sé 

einhverskonar gátt á milli vitundarstiga. Fyrr í myndinni fá áhorfendur 

að kynnast Adam Keshner (Justin Theroux), sem er trúlofaður Camillu 

Rhodes. Rita er í raun Camilla, Rita er aðeins hugarfóstur Diane í 

draumaheimi hennar. Adam Keshner leikstýrir kvikmynd sem bæði 

Diane og Camilla leika í. Adam fer á fund með Kúrekanum. Þar sem 

sögusviðið er í draumaheimi Diane er Adam, líkt og Rita, aðeins ímynd 

í draumaheimi Diane. Þegar Kúrekinn birtist á fundinum kveiknar á 

björtu ljósi, ljósið fyllir rammann, blikkar og er hálfbláleitt. Ljósið 

verður síðan stöðugt, aðeins í einu ljósi í annars myrkum ramma. 

Kúrekinn talar við Adam um hvernig viðhorf manns geti breytt lífi 

manns. Ljósið slökknar þegar Kúrekinn hverfur á brott. Hvíta og bláa 

ljósið gefa til kynna að meðvitund Diane fór í aðra vídd. Bæði atriðin 

þar sem Kúrekinn kemur við sögu eru því vísbendingar um að vitund 

Diane taki breytingum. Þar sem Diane er að dreyma er hún að horfa á 

Adam út frá sjálfri sér, þetta er sem sagt ekki hinn raunverulegi Adam. 

Það er líkt og Kúrekinn sé dulvitund Diane að reyna koma viti fyrir 
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henni, áður en hún gerir stór mistök. Kúrekinn birtist í síðasta skipti í 

lokaatriðum myndarinnar, í martröð Diane. Hann lítur þó ekki á hana, 

hún sér rétt glitta í bakið á honum. Hann er því ekki komin til að bjarga 

henni úr vondum aðstæðum, ekki komin til að færa vitund Diane yfir á 

annað stig. Hún er föst í martröð sinni. Kenning Eisenstein um 

myndtáknið kemur við sögu ef Kúrekinn er skoðaður. Hlutverk 

kúrekans væri öllu óskiljanlegra ef litirnir fygldu honum ekki. 

Kúrekinn táknar einn og sér bara mann. Í samspili við litina er hlutverk 

hans hins vegar ljóst. Líkt og Eisenstein segir þá mynda tveir hlutir eða 

tvö myndtákn „merkingu úr annarri vídd“.68 

Í lok myndarinnar skiptist sögusviðið á milli raunveruleikans og 

martraðar Diane. Það verður ljóst að Diane lét drepa Camillu/Ritu í 

brjálaðri öfundsýki. Camilla hafði allt það sem Diane vildi fá úr Los 

Angeles. Geðheilsa Diane verður ekki söm eftir morðið á Camillu. Hún 

reynir að flýja með því að koma sér aftur í draumaheiminn sem hún var 

stödd í, fyrri part myndarinnar. Glampinn, sem færir sögupersónurnar í 

aðra vídd hálf birtist en hverfur áður en Diane nær að grípa hann og 

sofna. 

  Í lokin, þegar sjúkur hugur Diane nær yfirvöldum, skiptast á 

rauður, blár og bjarta ljósið. Hún öskrar og þegar það er ljóst að hún 

nær ekki að flýja lengur í draumaland skýtur hún sig í höfuðið og liggur 

dáinn upp í rúmi. Í augablik birtist glampinn hennar Diane, um leið og 

byssuhvellurinn heyrist. Ramminn fyllist af bláum. Hún var því allan 

tímann dána konan í rúminu í íbúðinni með fjólubláu veggjunum. 

                                                           
68 Sergei Eisenstein, „Lögmál kvikmyndalistar og myndtáknið“, bls. 2. 
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Camilla/Rita og Diane/Betty birtast hlið við hlið í ljósa glampanum í 

lokaskotunum. Þær eru báðar látnar [sjá neðangreindar myndir]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Lost Highway 

 

Lost Highway fjallar um Fred Mason (Bill Pullman) sem er dæmdur til 

dauða fyrir að myrða eiginkonu sína, Renee Madison (Patricia 

Arquette). Áhorfendur fá aldrei að sjá atvikið en þó lítur Renee út fyrir 

að vera á lífi í upphafi myndarinnar. Það eina sem er sýnt er smá brot úr 

upptöku sem náði atburðinum á filmu. Það er því vafamál hvenær Fred 

myrti Renee. Á meðan Fred situr í einangrun í fangelsi fær hann 

skrítnar sýnir og er með stanslausan hausverk. Einangrunarklefinn 

fyllist síðan sterkum glampa, ásamt rauðum og bláu ljósi sem fyllir út 

rammann [sjá neðangreindar myndir]. 
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Þarna eru dregin umrædd söguheimaskil kvikmyndarinnar. Þar sem 

rauður, blár og ljós glampi/hvítur mætast saman. Bjartur bláleitur 

glampi er notaður mun meira í Lost Highway heldur en Mulholland 

Drive og Inland Empire, þar sem rauður og blár eru meira notaðir með. 

Næst eiga sér stað  hamskipti og fangaverðinum til mikillar undrunar er 

Pete Dayton (Balthazar Getty) komin í stað Freds í einangrunarklefann. 

Blái glampinn er því tengdur við einhverskonar líkama- eða hugar 

skiptingar. Við tekur öllu óskiljanlegri kafli í kvikmyndinni. Það eru 

persónur sem voru í fyrri part myndarinnar en báru önnur nöfn, 

söguheimurinn samsvarar til sumra hluta úr fyrri söguheiminum. Það 

lítur út fyrir að Fred sé í einhverskonar ástandi á milli lífs og dauða í 
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sögukaflanum sem tekur við. Það sem ýtir undir þessa kenningu er að 

það er hringt í Pete og maður, hinum megin á línunni sem hann þekkir 

ekki, segir við hann: „In the east, the far east. When a person in 

sentenced to death. They‘re sent to a place where they can‘t escape. 

Never knowing when an executioner may step up behind them and fire 

a bullet into the back of their head.“ Pete/Fred er fastur á þessum 

tilgreinda stað, getur ekki flúið. Í þessu ástandi, á milli lífs og dauða er 

hann tilneyddur til að fara yfir líf sitt, frá því hann kynntist eiginkonu 

sinni og þar til hann myrðir hana. Hann þarf að taka aftur á öllum 

sársaukafullu minningunum sem einkennast af öfundsýki og tortryggni 

Freds í garð Renee, eiginkonu hans. Það að þurfa takast á við þessar 

tilfinningar á ný virðist taka á Pete/Fred, öfundsýkin eltir hann þó hann 

telji sig hafa drepið orsakavaldinn. 

 Blái glampinn birtist ekki í fyrsta skiptið í kvikmyndinni í 

fangaklefanum. Áður en Fred myrðir Renee spilar hann á saxófóninn 

sinn með hljómsveit, inn á skemmtistað. Þegar Fred spilar kemur þessi 

bjarti blái glampi og blikkar það mikið að áhorfendur fá verk í augun. 

Þegar Fred er fastur í líkama Pete, eru því gefin góð skil að Pete þolir 

ekki tónlist, líkt og Fred spilaði í sínu raunverulega lífi. Það kemur slík 

tónlist í útvarpinu þar sem Pete er að vinna. Mikill saxófónn og mjög 

svipuð tónlist og Fred sást spila fyrr í myndinni. Pete fær illt í hausinn 

og tekur fyrir brjóstið á sér. Hann verður hálfvankaður og skiptir yfir í 

rólegri tóna. Hann nær sér þó ekki alveg strax og er uppveðraður yfir 

atvikinu og heldur en fyrir brjóstið á sér. Þar sem blái glampinn er 

ávallt vísbending um að einhverskonar hugarburður eigi sér stað í 

kvikmyndum Lynch skal líta til baka þegar glampinn birtist fyrst í Lost 

Highway, þegar Fred spilar á skemmtistaðnum. Atriðið gæti verið 
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einungis hugarástand Freds. Í raun er þetta atriðið þar sem hann myrðir 

eiginkonu sína en áhorfendum er bara gefin skil á sjúku hugarástand 

hans meðan hann framkvæmir verknaðinn, en eru ekki sýnd verknaðinn 

sjálfan. Þegar Fred er á klúbbnum, reynir hann að hringja í Renee. 

Skotið er eldrautt, þegar hann hringir, það svarar enginn því Renee er 

ekki lengur á lífi. Það útskýrir síðan hausverkinn sem Pete fær þegar 

hann heyrir slíka tónlist. Pete/Fred getur ekki sætt sig við verknaðinn. 

Á neðangreindum myndum má sjá að blár, rauður og bjartur bjarmi 

mætast í umræddu atriði. Þó mestmegnis bjarti glampinn. 

 

Pete/Fred kynnist konu að nafni Alice Wakefield, hún lítur alveg eins 

út og Renee, enda leikin af sömu leikkonu (Patricia Arquette). Alice er 

dulbúningur þess sem Fred þarf að takast á við í ástandinu milli lífs og 

dauða. Hann upplifir öfundsýki og vantraust í garð Alice, líkt og hann 

gerði til eiginkonu sinnar. Skilaboð óþekkta mannsins í símanum voru 

að hann sé fastur á stað þar sem hann veit aldrei hvenær aftökumaður 

hans birtist. Áður en það kemur að því, að aftökumaður Pete verður 

ljós, eiga sér stað söguvíddar skipti. Pete byrjar á því að fá hausverk og 

blóðnasir, síðan birtast söguheimaskiptalitirnir: blár, rauður og bjart 

ljós [sjá neðangreindar myndir]. 
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Eftir þetta atriði er Alice Wakefield ekki sú sama lengur. Hún dregur 

upp byssu og miðar á Pete. Hún er boðberi byssukúlunnar sem 

maðurinn í símanum sagði frá. Hún skýtur hann þó ekki, en hún er 

orðin öðruvísi. Hún tekur hann með sér út í eyðimörkina. Þar verða 

aftur söguheimaskil, með umræddum litum þegar Pete verður aftur að 

Fred [sjá neðangreindar  myndir]. 

  

Í lokakafla myndarinnar verður það Dick Laurent sem verður fyrir 

skotinu en ekki Fred Mason. Það sem gæti útskýrt það er enn eitt atriði 

sem ber hugarburðar liti Lynch. Rétt áður en Dick Laurent verður fyrir 

skotinu er Fred Mason sýndur á Lost Highway Hotel, ásamt Dick og 

Renee [sjá neðangreindar myndir].  
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Renee yfirgefur hótelið en Fred tekur Dick og setur hann í skotið á 

bílnum sínum og keyrir burt. Hann fer með hann í eyðimörkina. Þar 

sem Dick fær skotið í hausinn eru líkur á að Dick, Pete og Fred séu allir 

sami maðurinn. Að Fred fái að sjá allar sínu ljótu hliðar í mörgum 

persónum í ástandi sínu milli lífs og dauða. Eða jafnvel dauða og 

helvítis. Það sem ýtir undir að þetta séu allt einn og sami maðurinn er 

að rétt áður en Dick er skotin beinir hann þessum orðum að Fred: „You 

and me, mister … we can really outugly them sonbitches. Can‘t we?“ 

Fred gat jafnvel haldið sig geta sloppið ef hann myndi koma skotinu 

fyrir í verstu útgáfunni af sjálfum sér: Dick Laurent. Í lokaatriðinu hafa 

örlög hans hins vegar upp á honum. Lögreglan eltir hann í 

bílaeltingarleik. Höfuðið á Fred lítur út fyrir að það ætli að springa, líkt 

og í einangrunarklefanum þegar hamskiptin áttu sér stað. Rauður og 

blár eru einnig til staðar. Ástand Freds á milli lífs og dauða er líklega 

uppurið [sjá neðangreindar myndir]. 
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6.5. Inland Empire 

 

Inland Empire fjallar um gerð á kvikmynd. Það virðast slæm örlög 

fylgja myndinni. Þetta er í annað skipti sem er reynt að gera 

kvikmyndina þar sem aðalleikararnir voru myrtir þegar það var fyrst 

reynt að taka kvikmyndina upp. Nikki Grace (Laura Dern) og Devon 

Berk (Justin Theroux) leika aðalhlutverkin í umræddri kvikmynd. Nikki 

fer að missa tökin á því hvað er í raunveruleikanum og hvað er í 



56 

 

kvikmyndinni sem hún er að leika í. Í Inland Empire er úr enn fleirum 

söguheimum að ráða, heldur en Lynch hefur áður gert. Ásamt því að 

sýna kvikmyndina sem verið er að taka upp í Inland Empire er fleiri 

söguheimum tvinnað við söguþráðinn. Hugarástand Nikki Grace er sýnt 

ásamt atriðum sem virðast vera frá öðrum tímabilum. Jafnvel frá því 

fyrst var reynt að framleiða kvikmyndina og frá raunverulega lífi 

leikaranna sem léku í henni þá. Það sem ýtir undir þá kenningu er að 

upphaflega kvikmyndin var byggð á pólsk- sígaunskri þjóðsögu. Við 

Inland Empire fléttast saman atriði þar sem er talað á pólsku, bæði við 

enskumælandi leikara, sem skilja hana ekki og svo eru líka atriði þar 

sem aðeins er töluð pólska á milli leikara. Útskýringin virðist því vera 

að einn söguheimurinn, af mörgum, sé frá því kvikmyndin átti 

upprunalega að vera gerð. Tímar skarast mikið saman í kvikmyndinni. 

Það eru sýnd rými sem innihalda fólk sem hefur einhvern tímann verið 

í rýminu, en eru núna með öðru fólki í rýminu, sem hefur líka einhvern 

tímann verið þarna. Tíma hugtakið kemur oft upp. Það eru klukkur og 

úr í sama rými sem samræmast ekki. Það er því verið að ýta undir að 

kvikmyndin innihaldi tímaflakk, ásamt því að sýna brenglað 

hugarástand leikara. Kvikmyndin er torskilin og erfitt að raða 

atriðunum upp í röð svo hægt sé að bera skilning í þau. Til að ná betri 

tökum á kvikmyndinni er því gott að styðjast við þriggja lita notkun 

Lynch í að aðgreina kaflaskil.  

Í fyrsta skipti sem Nikki ruglast á því hvort verið er að taka upp 

atriði fyrir kvikmyndina eða hvort hún sé stödd í raunveruleikanum 

segir hún: „Damn … It sounds like dialogue from our script!“ Þegar 

hún tekur eftir viðbrögðum samstarfsfólks síns, tekur hún eftir 

tökuvélunum. Stuttu seinna er hún og mótleikari hennar Devon Berk að 
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taka upp ástaratriði. Allt atriðið er umlukið bláum [sjá neðangreindar 

myndir].  

 

Nikki fer að kalla mótleikara sinn sínu raunverulega nafni meðan þau 

leika út ástaratriðið. Hún verður örvingluð og kallar upp tvisvar sinnum 

„It‘s me, Devon … It‘s me, Nikki!“ En Nikki og Devon bera nöfnin 

Susan Blue og Billy Side í kvikmyndinni sem þau eru að leika í. Blái 

liturinn endurspeglar hugarástand Nikki. Hún er ekki lengur með á 

hreinu hvað er í raunveruleikanum og hvað ekki. Blár fyllir hér út 

rammann svo það sé ljóst að Nikki sé hér að týna sér í Susan, þar sem 

eftirnafn hennar er Blue. Ef atriðið hefði borið hefðbundna liti væri 

engin leið fyrir áhorfanda að átta sig á því að Nikki og Devon séu að 

leika út atriði sem Susan og Billy. Þá liti atriðið einungis út fyrir að 

Nikki og Devon væru að sofa saman. Kvikmyndin bendir oft á að Nikki 

sé gift og því ekki á lausu fyrir Devon. Það er því búið að gefa slíkt til 

kynna, en þar sem skjárinn er blár lýsir þetta brengluðu hugarástandi 

Nikki/Susan Blue. Þarna er litavísbending sem gerir kvikmyndina 

skiljanlegri. Næst þegar Nikki mætir í vinnuna, fer hún bakdyramegin 

inn á tökusviðið. Það kemur bláhvítur glampi sem gefur ávalt til kynna 

hugvíddar skipti sögupersónanna í kvikmyndum Lynch. Í þessu tilfelli 

var Nikki að sökkva lengra inn í Susan Blue. Nikki kemst ekki lengur 

út úr sviðsmyndinni. Hún festist inn í húsunum, sem eru í raun bara 

sýndarhús, hluti af sviðsmyndinni, bara framhliðar af húsum. Nikki 
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sekkur dýpra og dýpra í Susan Blue því næst er hún ekki bara föst inn í 

sviðsmyndinni heldur sér hún íbúð fyrir innan sviðsmyndina, þar sem 

hún er föst inn í. Hún reynir að komast út, öskrar til Devon sem er 

hinum megin við. Hún öskrar á hann „Billy"!“, þar sem hún er föst í 

karakter Susan Blue. Devon hverfur síðan og kvikmyndasviðið hinum 

megin við Nikki hverfur, því næst sér hún raunverulegt umhverfi fyrir 

utan gluggana. Líkt og um raunverulega íbúð sé að ræða. Það er því 

ljóst að Nikki er búin að týna sér í Susan Blue. Kvikmyndin fer svo inn 

í nýja vídd. Næst mætast allir þrír litirnir saman, sem gefa til kynna 

söguheimaskil. Blár, rauður og skært ljós/hvítur koma saman [sjá 

neðangreindar myndir]. 

 

 

Þar sem litirnir birtust allir þrír saman á dramatískan hátt, er annar hluti 

myndarinnar hafinn. Það er mikilvægt að átta sig á þessum kaflaskilum 

svo áhorfanda sé ljóst að næsti hluti kvikmyndarinnar á sér stað í nýrri 

vídd. Það er ekki lengur aðalatriðið að Nikki sé að týna sér í Susan 

Blue, heldur tekur eitthvað nýtt við. Nikki er föst í byggingu. 
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Byggingin virðist geyma hina ýmsu kima hugar Nikki. Hún gengur um 

bygginguna, en er í raun að ganga um huga sinn og minningar. Nikki 

verður vitni að ólíkum hlutum eftir því sem hún gengur um gangana 

eða lítur út um gluggana. Atriðin virðast ekki vera í réttri tímaröð. Því 

líklegast bara hugarfóstur Nikki. Hún getur bakkað út úr rýmunum og 

farið aftur á ganginn og fundið sér nýtt rými en hún getur ekki sloppið 

úr byggingunni. Byggingin er hugi hennar og gangarnir leiðir inn í 

hinar ýmsu víddir huga Nikki. Jafnvel minningar frá öðrum tímum í lífi 

hennar. Nikki er m.a. stödd í rými þar sem margar konur sitja saman í 

herbergi. Þær virðast vera útgáfur af Nikki eða raddirnar í höfði hennar. 

Það flöktir bjart ljós allan tímann yfir því atriði, sem hópur af konum 

spjallar sín á milli fyrir framan Nikki. Bjartur glampi eða ljós þýðir 

oftast vitundarskil meðal sögupersónanna, í kvikmyndum Lynch. 

Ljósið tengist, líkt og í Lost Highway og Mulholland Drive, orðum 

Lynch um „fjórðu hugvíddina“. Nikki er því föst í gáttinni sem leiðir 

hana til næstu vitundar. Hún er föst á milli raddana í hausnum á sér. 

Þegar kvikmyndin er búin að dvelja um tíma í hugarástandi Nikki, fer 

myndin á nýja braut. Kaflaskilin eiga sér stað með umræddum litum. 

 

Við taka atriði þar sem Nikk/Susan Blue ráfar stefnulaust um götur Los 

Angeles, það endar síðan á því að Nikki/Susan er myrt. Það er síðan 
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hrópað „cut!“ og myndavélarnar koma í ljós. Allur hluti myndarinnar 

frá því síðustu söguheimaskil áttu sér stað eru því búin að vera 

raunveruleikinn. Þar sem Nikki er að leika í kvikmyndinni On High in 

Blue Tomorrows. Nikki virðist hins vegar ekki detta úr karakter þegar 

það er hrópað „cut!“. Hún fer inn í kvikmyndahús þar sem söguvíddar 

litirnir eru allir til staðar. Hún er örvingluð þegar hún sér hluti á 

kvikmyndatjaldinu sem hún taldi sig hafa upplifað í alvöru. Því næst 

gengur hún inn um bláan stigagang. Hugarburðar litir Lynch eru aftur 

allir til staðar til að gefa til kynna kaflaskil eða hugarvíddar skil 

sögupersónunnar. Nikki ráfar um þrönga ganga inn í kvikmyndahúsinu. 

[sjá neðangreindar myndir]. 

 

Leið Nikki liggur að herbergi nr. 47, en upprunalega útgáfa On High in 

Blue Tomorrows hét Fier Sieben, Nikki endar inn í bláu rými. Þar er 
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önnur kona að horfa á atburðina sem eru að eiga sér stað í sjónvarpi. 

Blái ramminn gefur til kynna að þarna séu báðar Susan Blue staddar, úr 

Fier Sieben og On High in Blue Tomorrows. Þegar Nikki kyssir 

konuna, gufar Nikki upp og hurðin opnast fyrir hinni konunni og hún 

hleypur út. Líkt og Nikki hafi leyst hana úr álögum sem hún lenti í, við 

gerð upphaflegu kvikmyndarinnar. Konan í bláa rammanum er búin að 

birtast í gegnum kvikmyndina, hún er sýnd gráta, ein einhvers staðar og 

horfir á atburði kvikmyndarinnar í gegnum sjónvarpið sitt. Hún er búin 

að vera föst þarna en leið Nikki er búin að liggja að henni. Nikki virðist 

vera búin að taka yfir álögin því næst er hún komin aftur í rými með 

fullt af öðrum konum. Sem eru líklega hugarfóstur Nikki eða konur 

sem hafa lent í samskonar álögum. Myndin tekur enda, Nikki virðist 

ekki hafa náð að flýja álögin sem fylgdu kvikmyndinni. Hún er föst á 

stað þar sem bjarta ljósið flöktir stöðugt [sjá neðangreinda mynd]. 
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Niðurstöður og lokaorð 
 

Þegar horft er yfir litkvikmyndasöguna sést að koma litarins var þáttur í 

því að gera kvikmyndamiðilinn raunsærri. Fyrst um sinn ýtti liturinn 

hins vegar fremur undir óraunsæi þar sem litaaðferðirnar voru lengi vel 

frumstæðar. Liturinn var fyrst um sinn langt frá því að endurspegla liti 

eins og augað nemur þá í raunveruleikanum. Þetta olli því að 

áhorfendur tengdu liti í kvikmyndum fremur við óraunsæi. Ferlið var 

langt frá fyrstu litkvikmyndinni að því að áhorfendur samþykktu 

litkvikmyndina sem raunsæi. Technicolor kappkostaði við að gera 

litkvikmyndina sem náttúrulegasta en það dugði ekki til. Það er ekki 

fyrr en með tilkomu litasjónvarpsins sem litur í kvikmyndum verður 

samþykktur sem raunsæi. David Lynch nýtir sér tækniframfarir litarins 

innan kvikmynda til að aðskilja söguheima. Ef það hefði ekki verið 

komin staðall á hvað raunsæ litkvikmynd er, hefði ekki verið hægt að 

bregða frá vananum. Lynch hefur því getað nýtt sér, í listrænni tjáningu 

sinni, hversu langt á veg litkvikmyndin er komin. Hann nýtir sér 

„afbrigðilega“ litanotkun til að draga fram óraunsæi innan kvikmynda 

sinna. Þ.e. dregur fram með litum söguheima sem eru ekki 

raunveruleikinn. Það gerir hann með því að kasta fram litum þar sem 

þeir eru ekki á heimavelli. Með því að færa liti yfir á framandi hluti, þar 

sem þeir sjást öllu jöfnu ekki, myndar Lynch, samkvæmt fyrrnefndum 

skrifum Eisenstein, merkingu úr annarri vídd. Það verður til nýtt 

hugmyndartákn. Blue Velvet var upphafið að litanotkun til að aðgreina 

söguheima hjá Lynch. Litanotkunin í Blue Velvet er mun auðtúlkaðri 

heldur en í Lost Highway og Mulholland Drive. Inland Empire gefur 
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innsýn í það hversu mikið litanotkun Lynch hefur þróast. Kvikmyndin 

er mun flóknari en fyrrum tvær myndirnar og sömuleiðis verður 

litanotkunin flóknari. Lynch notar mun fleiri söguheima heldur en hann 

hefur áður gert. Þar nýtir hann sér sömu aðferð til að aðgreina 

söguheima, líkt og í Lost Highway og Mulholland Drive. Hann notar 

bláan, rauðan og hvítan/skært ljós til að aðgreina söguheimaskil eða 

vitundarskil. Stærstu söguskilin og jafnframt stærstu hugarburðsskil 

sögupersónanna, eru aðgreind með samspili fyrrgreindra lita, í þessum 

kvikmyndum Lynch.  
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Kvikmyndir 
 

Becky Sharp (Rouben Mamoulian, 1935) 

Beitiskipið Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925) 

Blue Velvet (David Lynch, 1986) 

Gengið út úr Lumière verksmiðjunni í Lyon (Louis Lumière, 1895)  

Gone with the wind (Victor Fleming, 1939) 

Greed (Erich von Stroheim, 1924) 

Inland Empire (David Lynch, 2006) 

Lost Highway (David Lynch, 1997) 

Mulholland Drive (David Lynch, 2001) 

The Story of Film: An Odyssey (Mark Cousins, 2011) 

The Wizard of Oz (Victor Fleming, 1939) 
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