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Í þessari ritgerð eru tengslin milli kvikmynda og geðveiki skoðuð og 

framsetning á geðveiki í kvikmyndum verður rannsökuð út frá sjónarhorni 

geðveikrar aðalpersónu. Skoðaðar verða tvær erlendar kvikmyndir og ein íslensk 

en allar innihalda þær geðveika söguhetju. Sérstaklega verður skoðað hvernig 

upplifun söguhetjunnar af veikindum sínum er miðlað til áhorfenda í gegnum 

tæki kvikmyndagerðarinnar, ss. klippingu, sjónarhorn og lýsingu. Þá verður 

skoðað hvernig veikindin eru útskýrð í gegnum frásagnartæki, atburði og 

samræður. Í öllum þessum kvikmyndum er stöðu geðsjúklingsins í samfélaginu 

gefinn gaumur og einangrun hans yfirleitt undirstrikuð. Í ritgerðinni verður 

rannsakað hvernig frásögn af geðveiki tekst til í þessum kvikmyndum, hvaða 

leiðir eru færar til að setja áhorfandann í spor þess sem þjáist af geðveiki og 

hvaða takmörkunum kvikmyndalistin mætir við að miðla þessum upplifunum. 

Fyrsta kvikmyndin sem ég tek fyrir er Englar Alheimsins en hún segir frá 

ævilangri baráttu íslensk manns við geðklofa. Næst tek ég fyrir Taxi Driver sem 

fjallar um bandarískan leigubílstjóra sem smám saman missir andlega heilsu 

sína. Í lokin fjalla ég um Clean, Shaven (1993), aðra mynd um geðklofasjúkling 

sem reynir að hafa uppi á dóttur sinni sem hann hefur misst forræði yfir. 

Tæknilegar, listrænar og frásagnarlegar aðferðir til að lýsa aðstæðum og 

hugarheimum þessara persóna verða rannsakaðar. Í lokakaflanum fer ég í 

samanburð á þessum kvikmyndum og skoða hvað heppnast best í hverri mynd 

fyrir sig og hvað þær eiga sameiginlegt. 
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     Inngangur 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru birtingarmyndir geðsjúkdóma í kvikmyndum 

með sérstöku tilliti til hinnar geðveiku aðalsöguhetju. Í hefðbundnum frásagnar-

kvikmyndum, hvar í heiminum sem þær eru framleiddar, er oftast að finna eina 

aðalpersónu og sú gæfa eða ógæfa sem á henni dynur myndar atburðarás 

sögunnar. Hlutverk aðalpersónunnar getur verið að vekja samkennd og jafnvel 

að gefa áhorfendum sitt sjónarhorn til að skyggnast inn í söguheiminn. Í 

kvikmyndagerð getur myndavélin þjónað hlutverki mannsaugans og 

endurspeglað það hvernig persónurnar sjá umheiminn og sýnt þar með huglægan 

eða persónubundinn veruleika sem áhorfendum er ekki alveg gert að treysta. 

Sjónarhornið getur verið vítt, þröngt eða bjagað á einhvern hátt eftir því hvernig 

persónan sér; klippingin getur verið hröð, hæg eða óregluleg eftir því hvernig 

persónan upplifir tímann; og myndavélin getur afmarkað sjónflötinn til að beina 

athygli að smáatriðum sem fanga athygli persónunnar og þjóna sérstöku 

mikilvægi. Sá hugur sem litar þessa bjöguðu sýn á veruleikann er í flestum 

tilfellum hugur aðalpersónunnar og í einstaka tilfellum leikstjórans 

(kvikmyndahöfundarins) eða þá þeirra beggja. Eins og vitað er hefur engin 

manneskja fullkomlega hlutlæga og áreiðanlega skynjun á heiminn í kringum 

sig. Okkar túlkun á þeim veruleika sem skynfærin nema fer í gegnum margs 

konar síur, meðal annars félagsmótun okkar, trúkerfi og fyrri lífsreynslu. Allt 

saman ræður þetta því hvað við sjáum og hvað við viljum sjá. Þar sem þetta á 

við um allar manneskjur, og þ.a.l. allar raunsæjar persónur, býður það upp á 

áhugaverða frásagnarmöguleika að lita söguheiminn með sýn þeirra. Einnig 

skapar það skemmtilega áskorun fyrir áhorfandann sem þarf að skera úr um það 

hversu mikið er að marka þann veruleika sem birtist á skjánum og hvað gæti 

legið að baki því sem kosið er að sýna þar. Hvað gerist ef söguheimurinn er 

litaður af sýn persónu sem hefur einstaklega bjagaða og ómarktæka skynjun á 

veruleikann í kringum sig og er jafnvel haldin ranghugmyndum? Það skapar 

óneitanlega ákveðin vandamál fyrir kvikmyndagerðarmanninn þegar kemur að 

því að miðla frásögninni. Vandamálin eru tvíþætt: 

1) Ef áhorfandinn skynjar veruleikann eins og aðalpersónan og 

aðalpersónan er haldin ranghugmyndum, er þá víst að áhorfandinn átti sig á því 

að um ranghugmyndir sé að ræða? Hvernig er hægt að koma áhorfandanum í 

skilning um hvað er  raunverulegt og hvað er ímyndun persónunnar? 



2) Ef hugmyndir aðalpersónunnar eru augljóslega sýndar sem 

ranghugmyndir  sem eiga sér enga stoð í veruleikanum, hvernig er því komið á 

framfæri til áhorfenda hversu raunverulegar þær eru fyrir persónunni? Hvernig 

er áhorfandinn fenginn til að skilja hvers vegna persónan hegðar sér í takt við 

þessar hugmyndir? 

Þessi tvö vandamál er auðvelt að leysa með því að útskýra skil á raunveruleika 

og ímyndun munnlega, annaðhvort úr munni persónunnar eða með 

sögumannsrödd. Hins vegar er sú lausn ekki góð nýting á kvikmyndalistinni sem 

flestir kvikmyndaleikstjórar hafa í hávegum. Í greininni „Farandskuggar á tjaldi. 

Kvikmyndun Engla Alheimsins.“ lýsir Guðni Elísson þessu vandamáli nokkuð 

vel:  

Geðklofi sögumannsins í Englum Alheimsins er þó slíkur að erfitt er að 

festa ranghugmyndir hans á filmu. Ef ranghugmyndirnar eru sýndar sem 

einhvers konar draumur er ólíklegt að áhorfandi skilji hversu 

raunverulegar þær eru fyrir sögumanni. Ef þær eru gerðar of 

raunverulegar er hætta á að geðveilan komist ekki nógu vel til skila.
1
 

Í gegnum tíðina hefur umfjöllun um geðveiki í kvikmyndum verið heldur 

takmörkuð og gæti verið að þessir frásagnarerfiðleikar séu ein af ástæðunum 

fyrir því. Auk þess hefur það loðað við birtingarmyndir geðveiki í kvikmyndum 

að þær hallist í átt að því óraunsæja eða þá að geðveiki sé notuð sem réttlæting á 

því að persónur hegði sér hvernig sem er. Notkun á geðveiki sem sögufléttutæki 

(e. plot-device) er nánast jafn gömul kvikmyndalistinni. Gott og gamalt dæmi 

um það er Das Cabinet Des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) sem segir frá 

dularfullum manni sem hefur stjórn á svefngengli og lætur hann fremja morð 

fyrir sig. Lungi myndarinnar reynist vera hugarburður einnar persónu sem er 

vistmaður á geðveikrahæli. Þrátt fyrir að myndin leggi ekki upp úr því að 

útskýra geðveiki á raunsæjan hátt er geðveikin aftur á móti túlkuð á sláandi hátt 

með expressjónískri leikmynd. Þessi tegund sögufléttu, þ.e.a.s. söguheimur og 

söguþráður sem myndar meirihluta kvikmyndar er afhjúpaður undir lokin sem 

hugarórar geðsjúklings, er vinsæl enn þann dag í dag og má nefna Fight Club 

(David Fincher, 1999) sem nýlegt dæmi. Önnur notkun á geðveiki í Das Cabinet 

Des Dr. Caligari sem lifað hefur góðu lífi síðan er að nota geðveiki sem 

táknræna fyrir samfélagslega firringu og spillt yfirvald. Dr. Caligari er táknmynd 

fyrir herstjórn Þýskalands í fyrri heimsstyrjöldinni sem vélar menn til þess að 
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drepa fyrir sig hugsunarlaust, líkt og svefngenglar. Geðveiki þjónar svipuðum 

tilgangi í One Flew Over The Cuckoo‘s Nest (Milos Forman, 1975) sem og 

samnefndri bók eftir Ken Keasy (1962) sem hún er byggð á. Þrátt fyrir að vera 

ein af frægustu og mest einkennandi myndum um þetta söguefni er varla hægt 

að segja að geðsjúkdómar og upplifun sjúklinga af þeim séu í forgrunni í One 

Flew Over The Cuckoo‘s Nest. Í staðinn er þar sjónum beint að hælinu sem er 

táknrænt fyrir alræði samfélagsins yfir einstaklingnum. Aðalpersónan Randall 

McMurphy sem lagður er inn á hælið í byrjun myndarinnar er, þrátt fyrir sín 

ýmsu vandamál, ekki veikur á geði og í gegnum myndina reynir hann að sanna 

að flestir vistmennirnir séu það ekki heldur, heldur séu þeir bældir og skorti 

sjálfstraust. Myndin ýjar að því að geðveikasta manneskjan á hælinu sé í raun 

yfirhjúkkan Nurse Ratched, táknmynd yfirvalds sem haldin er siðblindu og 

drottnunargirni. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þrjár kvikmyndir sem hafa aðalpersónu 

sem þjáist af geðveiki og eiga það sameiginlegt að geðveiki sé ekki notuð í 

myndinni í sérstökum tilgangi, öðrum en að miðla upplifun persónunnar og 

segja frá lífi hennar með sjúkdómnum. Vert er að taka fram að í þessari ritgerð 

nota ég orðið geðveiki eingöngu í klínískum skilningi en ekki í 

menningarlegum. Í svari sínu við spurningunni „Hvað er geðveiki“ á 

Vísindavefnum skrifar Heiðdís Valdimarsdóttir sálfræðingur að tvö ólík 

sjónarmið skilgreini geðveiki annars vegar sem sjúkdóm og hins vegar sem orð 

yfir þá sem brjóta óskráðar reglur þjóðfélagsins.
2
 Ég nota aðeins þá 

skilgreiningu á geðveiki að um sé að ræða sjúkdóm/a og raskanir sem feli í sér 

alvarlegar andlegar truflanir. 
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     Englar Alheimsins 

 

Englar Alheimsins í leikstjórn Friðriks Þórs Friðrikssonar var frumsýnd árið 

2000. Handritið er eftir Einar Má Guðmundsson sem hann byggði á eigin 

samnefndri skáldsögu sem kom út árið 1994. Bókin naut mikilla vinsælda og 

hlaut meðal annars Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs árið 1995. Bókin er 

tileinkuð minningu eldri bróður Einars Más, Pálma Arnars Guðmundssonar, sem 

glímdi við geðklofa og þó að bókin sé skálduð má áætla að ævi hans hafi verið 

innblásturinn að ævi sögupersónunnar. Bæði bókin og myndin segja frá Páli, 

ungum manni sem býr í Reykjavík. Hann er listrænn og næmur og afar 

upptekinn af því að mála, hlusta á tónlist og spila á trommur. Í fyrsta atriðinu þar 

sem hann birtist situr hann og spilar á trommur þegar litla systir hans bankar upp 

á og biður hann um að segja sér sögu. Í næsta atriði situr fjölskylda Páls við 

matarborðið og hlær að sögunum sem hann segir og mömmu hans þykir ótrúlegt 

hvað hann lætur sér detta í hug. Það er því greinilegt frá byrjun að hann hefur 

frjótt ímyndunarafl. Hann hrífst af stúlku sem heitir Dagný og þau byrja að slá 

sér upp, þó að í myndinni sé nokkuð óljóst hversu lengi þeirra samband varir. 

Dagný hrífst greinilega af Páli vegna þess hversu ljóðrænn og listrænn hann er í 

fasi, líkt og hann sé af öðrum heimi. Þessi hrifning gæti þó einnig stafað af því 

að hann sé frá ólíkum bakgrunni en fjölskylda Dagnýjar er augljóslega mun 

hærri í þjóðfélagsstiganum en fjölskylda Páls. Rögnvaldur, besti vinur Páls, telur 

líklegt að samband þeirra muni ekki endast lengi þar sem Dagný sé einfaldlega á 

mótþróaskeiði gagnvart fjölskyldu sinni og að hún muni fljótlega kasta honum 

út fyrir einhvern feitan gölt. Páll neitar að trúa því og segist vera ástfanginn upp 

fyrir haus en því miður reynist Rögnvaldur vera sannspár. Móðir Dagnýjar 

kemur óvænt heim þegar Páll og Dagný eru saman í svefnherbergi hennar. 

Viðbrögð Dagnýjar gefa skýrt til kynna að hún hafi aldrei ætlað sér að kynna Pál 

fyrir foreldrum sínum. Móðirin spyr Pál yfirlætislega við hvað faðir hans starfar 

og biður svo Dagnýju um að koma og ræða við sig í einrúmi. Í næstu senu sést 

Páll þramma fram og til baka í örvæntingu inni í herbergi sínu og í bakgrunni 

heyrist í leikurum fara með línur úr Macbeth á ensku sem Páll endurtekur 

(„Lífið er ævintýri, skrifað af bjána.“)
3
. Hann er augljóslega að farast úr 

áhyggjum og sest við trommusettið til að veita angistinni útrás. Hér fara að sjást 

fyrstu merkin um hugarsýkina sem á eftir að yfirtaka líf Páls. Í næstu senu situr 

hann við matarborðið með fjölskyldunni en í stað þess að skemmta þeim með 
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sögum eins og áður þá kvartar hann yfir sárum hausverk og fer frá matnum án 

þess að borða. Hann fer að heimsækja Dagnýju seint um kvöld en er augljóslega 

ekki velkominn enda er hún búin að slíta sambandinu. Hún segir honum að 

henni þyki samt sem áður vænt um hann og á augljóslega erfitt með að reka 

hann á dyr. Hann fer til læknis til að leita skýringa á þrálátum höfuðverk sem 

hann þjáist af. Læknirinn segist ekki finna neitt að Páli sem gæti útskýrt 

höfuðverkinn og spyr hvort hann sé ef til vill ekki með höfuðverk í hjartanu. 

Hann telur að ástarsorgin sé það helsta og eina sem sé að plaga Pál, og Páll tekur 

hann trúanlegan, en hvorugur kemur auga á hið grafalvarlega vandamál sem er 

að brjótast fram. Viðfang hugarsýkinnar, höfnunin sem Páll er að ganga í 

gegnum, er ranglega séð sem uppspretta hugarsýkinnar. Þessi ranghugmynd 

endurspeglast í einni af merkilínunum (e. tagline) sem notaðar voru til að 

auglýsa myndina erlendis: „Never fall in love because you will become a 

madman.“
4
 Hilmar Karlsson, blaðamaður á DV, kvartaði yfir þessu í gagnrýni 

sinni þar sem hann sagði: „Miðað við það sem á eftir kemur er einföldunin of 

mikil, manni er gefið í skyn að geðveikin spretti af ástarsorg.“
5
 Þar sem 

ástarsorg og höfnun eru ekki taldar til orsaka geðklofa á gagnrýnin ákveðinn rétt 

á sér. 

Eftir einmanalegu bíóferðina fer Páll heim og spilar ölvaður á trommurnar þar til 

pabbi hans biður hann að hafa lægra, sem fær Pál til að strunsa út með látum. 

Hér birtast trommurnar í þriðja sinn sem lýsandi fyrir hugarástand Páls. Í fyrsta 

atriðinu sem Páll birtist í spilar hann rólega og nokkuð laust á meðan 

Rögnvaldur hlustar. Næst þegar höfnunin af hendi Dagnýjar liggur fyrir verður 

trommuleikurinn fastari og líkari frumstæðum trumbuslætti og loks, eftir að 

Dagný mætir ekki í bíóið með honum þá verður trommuleikurinn hrein geðveiki, 

óreiðukenndur og svo hávær að fjölskylda hans getur ekki afborið hann. 

Listsköpun Páls virðist verða meiri í takt við það að geðveikin ágerist. Á því 

gætu verið nokkrar skýringar, t.d. gæti listin verið leið Páls til að tjá sársauka 

sinn og slá á hann í leiðinni, eða þá að listin er hin eiginlega geðveiki eða andlit 

hennar og eðli. Hugsanlega fer Páll þó að gera meira af því að mála, yrkja og 

spila tónlist aðeins vegna þess að hann einangrast meira og meira inni í herbergi 

sínu og þarf að hafa eitthvað fyrir stafni. Eftir að Páll strunsar út fer hann á 

dansleikinn sem hann hafði boðið Dagnýju með sér á. Þar sér hann hana sitja á 

spjalli við einhverja stráka. Hann ætlar að ryðjast inn en lögreglumenn reyna að 
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stöðva hann og elta hann niður að tjörn. Páll gengur út á tjörnina og gengur á 

vatninu líkt og Jesús á meðan lögreglumennirnir sökkva. Hér eru áhorfendur 

óneitanlega komnir inn í huga Páls og geta séð hvar raunveruleikinn endar og 

hugarheimur Páls tekur við. Eftir að hafa verið handtekinn og hlotið tiltal frá 

lögreglustjóra sést Páll enn og aftur í herbergi sínu þar sem hann málar af 

áfergju og málverk eftir hann eru farin að þekja veggina. Dagný birtist honum 

nakin sem tálsýn og hverfur um leið og Páll reynir að snerta hana. Í sömu mund 

heyrir hann að konan í næsta húsi er fyrir utan og hann þykist viss um að hún sé 

að reyna að fá hann til að sofa hjá sér. Hann öskrar á hana út um gluggann að 

hann hafi ekki áhuga á því og hún verður auðvitað dauðskelfd. Páll hefur nú 

augljóslega misst tengslin við veruleikann. „Einhver var að reyna að bregða fyrir 

mig fæti.“
6
 endurtekur hann með sögumannsrödd. Samlíf hans við fjölskylduna 

er orðið óbærilegt og hann telur að þau séu að taka þátt í að bregða fyrir sig fæti.  

Eitt af því sem einkennir frásagnarstíl myndarinnar er að oft er hlaupið á 

vaði milli atburða án þess að áhorfandinn sé viss hversu langur tími hefur liðið á 

milli. Þetta stafar helst af því að kvikmyndin þarf að þjappa heilmiklu efni úr 

skáldsögunni í knappari tíma, jafnvel þótt að myndin sleppi algjörlega fyrsta 

hluta bókarinnar sem fjallar um bernsku Páls. Þetta er sérstaklega áberandi í 

fyrsta hluta myndarinnar. Við verðum ekki vitni að því þegar Dagný segir Páli 

upp en eftir það virðist röð atriða og atburða verða hraðari og handahófskenndari 

eftir sem Páll verður plagaðri af ranghugmyndum og vanlíðan. Þessi 

frásagnarstíll gæti stafað að mestu leyti af aðlögunarerfiðleikum en hann 

endurspeglar þó viss sjúkdómseinkenni geðklofa á skapandi hátt, sem lýsa sér í 

skertu tímaskyni og óljósri upplifun á líðan tíma og orsök og afleiðingu atburða. 

Það kemur til dæmis nokkuð á óvart að Páll sitji með Dagnýju inni í 

svefnherbergi hennar og segi henni frá læknisheimsókninni eftir að Dagný hefur 

sagt honum skýrt og greinilega að ekkert sé lengur á milli þeirra. Hann biður 

hana um að koma með sér á dansleik en hún neitar og segist frekar vilja fara 

með honum í bíó, sem hann samþykkir himinlifandi. Hann bíður eftir henni fyrir 

utan bíóið með tvo miða í hendi en neyðist svo til að horfa á myndina einn þar 

sem hún mætir ekki. Gerist þetta eftir eða áður en hún segir honum upp 

endanlega? Ef hún heldur áfram að gefa honum von um að þau geti átt samband 

þegar hún veit að sambandinu er lokið þá gerir það höfnun Páls enn sárari og 

viðbrögð hans skiljanlegri. Hins vegar er vel mögulegt að sú tímaröð sem Páll 

man eftir sé komin í rugl og að veikindin magni upp höfnunina margfalt í huga 

hans. Það sem rennir stoðum undir þessa túlkun er það að sögurödd Páls sem 
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gengur í gegnum myndina gefur til kynna að sagan sé sögð í formi 

endurminninga hans („Ég játa að með tímanum hefur Dagný orðið æ meiri 

hugarburður. En eitt sinn var hún stúlka í raunveruleikanum...“
7
). Mögulega er 

hægt að lesa myndina alla sem minningar Páls enda er hann viðstaddur í hverri 

einustu senu, ef frá eru talin örfá skot í byrjun og lok myndarinnar sem eru 

líklega séð frá sjónarhorni Páls eftir að hann er dáinn. Kvikmyndin hefst á 

myndum af Reykjavík, teknum frá himnum ofan þar sem horft er niður á blokkir 

sem minna á öryrkjablokkina þar sem Páll átti eftir að enda líf sitt. Svipuð skot 

birtast aftur í lok myndarinnar þar sem myndavélin (eða Páll) horfir niður á 

jarðarför Páls. Einnig sjást foreldrar Páls heimsækja íbúðina hans eftir að hann 

hefur svipt sig lífi. Hugmyndin um að sjónarhorn myndarinnar sé sjónarhorn 

Páls eftir dauðann fær sterkan meðbyr í lokaatriðinu þegar vofa Páls labbar í átt 

að heimili foreldra sinna. Mamma hans og pabbi liggja sofandi en mamma hans 

vaknar líkt og hún hafi orðið var við nærveru hans. Í sama mund og hann labbar 

út úr herbergi sínu flýgur fugl (gegnsær líkt og vofa Páls) út úr húsinu og þar 

með lýkur myndinni. 

Hægt er að skipta myndinni upp í þrjá hluta sem hver og einn er u.þ.b. 

hálftími að lengd. Fyrsti hlutinn segir frá því þegar veikindi Páls koma fyrst 

fram og lýkur þegar hann er lagður inn á Klepp í fyrsta sinn. Annar hlutinn lýsir 

kynnum hans af Viktori, Óla og Pétri og lýkur eftir að Pétur fremur sjálfsmorð. Í 

þriðja hlutanum flyst Páll af Kleppi í íbúð í öryrkjablokkinni og tekur á 

endanum eigið líf. Svo virðist sem að aðeins í fyrsta hluta myndarinnar sé að 

finna atriði sem veita beina innsýn í veikan huga Páls, þar sem lögmál hins 

hlutlæga veruleika eru brotin, líkt og þegar Páll gengur á vatni á tjörninni eða 

þegar Dagný og Jesús birtast honum sem sýnir í herbergi hans. Eitt áhrifamesta 

atriðið í þessum hluta sýnir Pál standa við rúm sitt. Í raun stendur rúmið 

endilangt upp við vegg en sjónarhornið gerir það að verkum að Páll virðist svífa 

fyrir ofan rúmið og glíma við það líkt og hann sé að glíma við hugsanir sínar og 

raddirnar í höfði sínu. Að lokum gefst Páll upp á því að glíma og fer inn á 

baðherbergi þar sem hann rakar höfuð sitt, e.t.v. í þeim tilgangi að þægja 

raddirnar. Í næsta atriði situr hann í hnipri í herbergi sínu og reykir. Faðir hans 

bankar uppá og segir honum að Rögnvaldur vilji tala við hann, en Páll vill ekki 

koma út. Hann horfir á veggmynd af Frank Sinatra og blóð virðist leka úr lófum 

Sinatra á myndinni. Huglægt sjónarhorn Páls er hér gert sýnilegt og gefur 

vísbendingu um messíasarþráhyggju hans, en þegar Jesús birtist Páli í ímyndun 
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hans hafði hann sagt að Páll væri síðasti maðurinn á jörðinni og ætti að breyta 

herbergi sínu í örk. 

Eftir að Páll er lagður inn á Klepp og þar til hann deyr er hægt að líta svo á að 

myndin sé mestöll séð frá hlutlægu, áreiðanlegu sjónarhorni. Í öðrum og þriðja 

hluta myndarinnar virðast atriðin ekki sérstaklega lituð af hans hugarheimi og 

minningum þó hann sé augljóslega ennþá mjög veikur. Erfitt er að finna örugga 

skýringu á þessu en mögulega tengist þetta því að á Kleppi fær Páll lyf og 

meðferð sem hjálpar honum að öðlast innsæi í sjúkdóminn og að bera kennsl á 

skil veruleika og ímyndunar, sama þótt sjúkdómurinn plagi hann áfram. „Nú 

tilheyrði ég veröld hinna vitskertu...“ segir Páll eftir að hann hefur fyrst verið 

lagður inn. „...ég var gúgú og gaga, bimmilimm og bommbomm, á eilífum 

byrjunarreitt, á eilífri endastöð, einfari að atvinnu.“
8
 Hann áttar sig á því hvernig 

er komið fyrir honum í lífinu og hvernig samfélagið sér hann. Hann heldur 

áfram í sína gömlu sjálfsmynd sem listamaður og gælir ennþá við þá hugmynd 

að hafa verið Vincent Van Gogh í fyrra lífi, en sjálfsmynd Páls verður 

augljóslega aldrei söm eftir að hann hefur verið settur inn á stofnun og sviptur 

sjálfræðinu. Nú er hann utangarðs, ófær um að taka þátt í samfélaginu með því 

að vinna fyrir sér og er orðinn að einhvers konar viðfangsefni sem Brynjólfur 

geðlæknir hans notar prófgráðu sína til að komast til botns í.  

Ef til vill er markmiðið með kvikmyndinni Englum Alheimsins fyrst og 

fremst að veita innsýn í veröld geðveiks fólks, fremur en hugarheim geðveiks 

einstaklings, þar sem tilraunir til þess síðarnefnda eru mestmegnis takmarkaðar 

við fyrsta hluta myndarinnar. Kvikmyndir og skáldsögur eru ólík listform með 

mismunandi styrk- og veikleika en á meðan skáldsagan veitti greiðari aðgang að 

hugsanaflæði Páls og afstöðu hans til umheimsins þá gerir kvikmyndin meira af 

því að sýna heiminn sem hinir geðveiku hrærast í, eins og hina tómlegu og 

einmanalegu öryrkjablokk, kalda og líflausa spítalagangana á Kleppi og 

herbergin þar sem þeir deila saman með tilheyrandi skorti á einkalífi og friði. 

Eins og minnst var á í inngangi er sögumannsrödd eitt algengasta tækið á valdi 

kvikmyndagerðarmannsins til að hleypa áhorfendum inn í hugsanagang persóna 

þó varasamt sé að ofnota slíkt tæki til að komast hjá því að miðla upplýsingum 

sjónrænt. Sögumannsrödd Páls er notuð í Englum Alheimsins og hljómar oft 

óþægilega mikið eins og lesin beint úr skáldsögunni og aldrei er á hreinu hvort 

Páll sé að miðla hugsunum sínum um atburði um leið og þeir eiga sér stað eða 

hvort hann sé að rifja þá upp eftir dauðann. Þrátt fyrir þennan vafa má segja að 
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einstaka línur sem hann les yfir myndina gefi innsýn í geðveiki hans, líkt og 

þegar hann gerir sér ljóst að Dagný hefur hafnað honum: „Spurði ég stjörnurnar 

frétta? Sagði vindurinn mér tíðindi? Áður kom hún brosandi á móti mér. Áður 

hló hún í dyragættinni.“
9
 Dæmi er um að geðklofasjúklingar finnist þeir fá 

skilaboð frá umhverfi sínu á þennan hátt.
10

 Ef til vill er Páll hér farinn að efast 

um eigin skilningarvit og farinn að spyrja náttúruleg fyrirbæri eins og 

stjörnurnar og vindinn hverju hann eigi að trúa, þar sem höfnunin virðist of sár 

til að hann geti trúað henni. 
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     Taxi Driver 

 

 Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) segir frá Travis Bickle, einmana 

leigubílstjóra í New York sem glímir við svefnleysi og er smám saman að missa 

andlega heilsu sína. Hann á það sameiginlegt með Páli í Englum Alheimsins að 

vera yfir sig hrifinn af kvenmanni í fyrra hluta sögu sinnar og höfnunin sem 

hann upplifir frá henni spilar stóran þátt í því að geðveiki hans ágerist í seinni 

hlutanum. Munurinn á þessum persónum er sá að ólíkt Páli er Travis aldrei 

greindur með tiltekinn geðsjúkdóm. Hins vegar fer ekki á milli mála þegar líður 

á myndina að hann sé veikur á geði og hans hugmyndir ekki í takt við 

raunveruleikann. Sagan er sögð með augum Travis sem er til staðar í hverju 

einasta atriði (að undantöldum örfáum senum sem gætu þó einnig átt sér stað í 

hans huga) og hugsunum Travis er miðlað til áhorfandans í gegnum 

dagbókarfærslur hans sem hann les með eintóna og fjarlægri röddu. Það er því 

ekki hefðbundin sögumannsrödd til staðar í Taxi Driver sem segir söguna eftirá 

eða miðlar hugsunum og tilfinningum sögumannsins ósíað. Dagbókin er innsta 

vígi Travisar en samt sem áður er þar ekki að finna ósíaðan hugarheim hans 

heldur þær hugsanir sem hann vill að endurspegli sjálfan sig en endurspegla ekki 

endilega gjörðir hans. Sögumannsrödd Travis á það sameiginlegt með rödd Páls 

í Englum Alheimsins að veita sýn persónunnar á söguna án þess að veita beinan 

aðgang að hugsunum hennar. Ef til vill væru hugsanirnar of óreiðukenndar og 

óskipulegar til að passa inn í frásögnina eða þá að kvikmyndagerðarmennirnir 

átta sig á takmörkunum sínum og láta það eiga sig að reyna að miðla svo 

persónulegum hluta af reynslu hins geðsjúka. Taxi Driver er margræð frásögn og 

m.a. hafa margir gagnrýnendur litið á hana sem uppgjör við hina úreltu 

karlmennskuímynd sem finna má í vestramyndum.
11

 Aðrir líta á hana sem 

gagnrýni á bandaríska einstaklingshyggju og einangrunina sem henni fylgir.
12

 

Fyrir tilgang þessarar ritgerðar mun ég halda þessum túlkunum til hliðar og 

skoða myndina aðeins sem frásögn af andlega veikri manneskju sem sögð er frá 

hennar eigin sjónarhorni. 

Myndin hefst á því að Travis sækir um vinnu sem leigubílsstjóri þar sem 

hann segist ekki geta sofið og vilji nýta andvökunæturnar til að vinna sér inn 

pening. Áhorfendur vita ekki mikið um bakgrunn þessarar persónu fyrir utan það 

sem kemur fram í viðtalinu sem ráðningarstjórinn á leigubílastöðinni tekur 
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Travis í. Hann spyr Travis hvort hann sé með hreina sakaskrá og hann svarar að 

hún sé tandurhrein, eins og samviska hans. Glottið á andliti hans í kjölfar þessa 

brandara er fyrsta vísbendingin um að hann sem einstaklingur sé ekki í jafnvægi. 

Stjórinn spyr hann hvort hann hafi gegnt herskyldu og Travis segist hafa verið í 

landgönguliðinu í Víetnam og verið útskrifaður með heiðri nokkrum árum fyrr. 

Ekki er vitað hvers vegna hann var útskrifaður og aldrei aftur er minnst á stríðið 

í myndinni. Mögulega er hægt að afgreiða herskyldu hans sem smáatriði sem 

hefur ekki tengsl við geðveikina sem á eftir að ná tökum á honum. Hins vegar 

gefur leiktúlkun Robert DeNiro smávægilega vísbendingu um að stríðið hvíli 

enn þá þungt á sálarlífi Travisar, en um leið og minnst er á herinn í þessu atriði 

kemur sársaukageifla á enni hans sem hverfur ekki fyrr en atriðinu lýkur. Einnig 

er margt við líðan Travisar sem líkist einkennum þeirra sem þjást af 

áfallastreituröskun, til dæmis að eiga erfitt með svefn, að upplifa spennu, streitu 

og reiði og að hafa neikvæða sýn á sjálfan sig og heiminn. Aftur á móti eru 

ákveðin rök gegn því að Travis þjáist af áfallastreituröskun af völdum stríðsins 

þar sem hann gengur enn um í hermannajakka og kaupir sér byssur. 

Einstaklingur með áfallastreituröskun ætti venjulega í vandræðum með að 

umgangast hluti sem gætu minnt á hann á rót áfallanna (sem hér er stríðið).
13

 

Hvað sem því líður er Víetnamstríðið ekki lykilatriði í frásögninni, en er til 

staðar sem ein af mörgum mögulegum orsökum þess að Travis verður svo 

gríðarlega truflaður sem raun ber vitni. 

Travis fær starfið og um leið og hann er kominn útaf leigubílastöðinni tekur 

hann áfengispela úr vasanum og tekur góðan slurk. Í myndinni sést hann einnig 

reglulega gleypa pillur úr pilluglasi en aldrei kemur fram hvernig lyf þetta er. 

Það sem er augljóst er að hann hefur þörf fyrir sjálfsdeyfingu. Það merkilega við 

fyrsta skotið sem sýnir hann drekka úr pelanum er að í fyrstu labbar hann úr 

fjarlægð eftir gangstétt en er svo skyndilega kominn nær um leið og hann 

drekkur úr pelanum. Þetta er gert með myndlausnarklippingu þar sem eitt skot 

dofnar og blandast við það næsta. Í klassískri kvikmyndagerð er myndlausn 

notuð til að gefa til kynna að langur tími hafi liðið en í þessu tilviki virðist hún 

gefa til kynna að Travis sé úr takt við tímann. Hann er bæði á undan og eftir 

sjálfum sér, á annarri bylgjulengd en samfélagið í kringum hann, á eigin rófi. 

Svefnleysi getur verið bæði einkenni andlegra veikinda og undanfari þeirra, en 

40-50% þeirra sem haldnir eru svefnleysi eru einnig greindir með geðröskun.
14
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Travis þjáist af þrálátu svefnleysi og ætti helst að leita sér læknishjálpar en í 

hans heimi virðist lítið af meðferðarúrræðum vera í boði, eða þá að hann er 

tregur til að leita sér þeirra. Þegar hann minnist á svefnleysið við 

leigubílastjórann segir stjórinn að til þess séu klámbíó sem sýni myndir á 

nóttunni. Travis segist þegar hafa reynt það. Hann fer þó aftur í slíkt bíó og 

horfir af undrun og viðbjóði á það sem hann sér á skjánum. Þrátt fyrir það getur 

hann ekki slitið augun af honum. Með dagbókarröddinni segist hann hafa unnið í 

tólf tíma en geti samt ekki sofið. Hann segir að allt sem hann vanti sé að hafa 

stefnu í lífinu og að enginn eigi að tileinka líf sitt of mikilli sjálfsathygli, heldur 

eigi hver og einn að verða manneskja eins og annað fólk. Hér koma tveir hlutir í 

ljós: fyrstu merkin um rofið á milli þess sem hann skrifar í dagbókina (hvernig 

hann vill sjá sig) og þess sem hann gerir í raun og veru. Um leið og hann skrifar 

að sjálfsathygli sé engum holl þá sést hann liggja á bedda og stara í gaupnir 

sínar. Hér kemur líka í ljós hversu einangraður hann er; að hann upplifi „annað 

fólk“ sem mengi sem að hann tilheyri ekki. Á þessum tímapunkti er hann þó enn 

tilbúinn að reyna að öðlast inngöngu í þetta mengi. 

Betty, ástarviðfangið hans, er kynnt til sögunnar. Hún vinnur á 

kosningaskrifstofu fyrir forsetaframbjóðenda. Hann sér hana í grennd og fer að 

keyra framhjá í gríð og erg. Betty talar við samstarfsmann sinn á skrifstofunni í 

einu af örfáum atriðum þar sem Travis er ekki viðstaddur. Hér er í fyrsta sinn í 

frásögninni horfið frá hans sjónarhorni en hins vegar fylgist hann  með í gegnum 

gluggann og því er hann mögulega að gera sér í hugarlund hvað þau segi við 

hvort annað; að þetta atriði sé hans fantasía um það hvernig gáfað, venjulegt fólk 

tali saman og skemmti hvort öðru á hátt sem hann er ekki fær um. Að lokum 

enda samræður þeirra á því að Betty tekur eftir því að Travis er að stara á þau og 

samstarfsmaðurinn stekkur út til að biðja hann um að fara. Travis fer síðan á 

kaffistofu þar sem aðrir leigubílstjórar hittast og spjalla milli bílferða. Þegar 

Travis sest til borðs með þeim sest hann lengst til hliðar frá þeim til að 

undirstrika að hann upplifi einangrun m.a.s. meðal kollega sem vilja honum vel. 

Þeir reyna að taka hann á spjall en það fyrsta sem honum dettur í hug að tala um 

er frétt sem hann heyrði í útvarpinu um bílstjóra sem ráðist var á með hnífi. Þrátt 

fyrir að þetta snerti þá, sem atvinnubílstjóra, að einhverju leyti er þetta í 

algjörlega andstæðum tón við samræðurnar hingað til í atriðinu. Martin 

Scorsese, leikstjóri myndarinnar, tekur upp á því í þessu atriði að hreyfa 

myndavélina eða breyta um vinkil í hvert sinn sem hugur Travisar kemst á rót. 

Þetta gerir hann í þessu atriði þegar Travis dettur út úr samræðunum við 

kollegana og fer að horfa yfir kaffistofuna á þeldökka melludólga sem sitja á 



móti honum. Myndavélin skimar í átt að dólgunum í hægmynd (e. slow-motion). 

Þetta augnaráð gefur til kynna tortryggni og andúð Travisar á blökkumönnum 

sem hann neitar að játa fyrir sjálfum sér þar sem hann skrifar í dagbókina sína að 

hann hafi ekkert á móti því að veita svörtum viðskiptavinum far, ólíkt mörgum 

leigubílstjórum. Þetta gefur þó einnig til kynna byrjun á þráhyggju hans 

gagnvart melludólgum sem verða hans aðalskotmark síðar í myndinni. 

Vinnufélagarnir kalla á hann en hann er dottinn úr sambandi. Þegar hann rankar 

við sér er sessunautur hans að spyrja hvort hann vilji ekki ganga um með byssu 

þar sem hann sé í hættulegu starfi. Travis neitar því en hér hafa fræjum 

byssublætis og ofbeldishneigðar samt sem áður verið sáð. 

Travis fer á kosningaskrifstofuna og býður Betsy á stefnumót. Á stefnumótinu 

segist hann hafa fundið fyrir sterkri tengingu á milli þeirra um leið og hann 

labbaði inn á skrifstofuna, og að þessi tenging hefði gefið honum rétt til að koma 

og tala við hana. Betsy játar að upplifa hana líka, sem er eitthvað sem gefur 

Travis aðeins of mikla von. Betsy veit ekki alveg hvað henni á að finnast um 

Travis en er þó bæði forvitin og heilluð af honum og samþykkir að fara með 

honum í bíó. Áður en næsta stefnumót þeirra á sér stað gerast nokkrir atburðir á 

meðan Travis er að vinna. Hann fær upp í bíl til sín forsetaframbjóðandann 

Palantine sem Betsy vinnur fyrir en Travis á síðar í myndinni eftir að reyna að 

ráða hann af dögum. Frambjóðandinn spyr Travis hvað það sé sem angri hann 

mest við Bandaríkin og þá segir Travis að forsetinn ætti að þrífa upp New York 

og helst sturta henni niður í klósettið. Hann segist hata borgina og að fnykurinn 

af henni gefi honum hausverk. Því er nokkuð óskiljanlegt að Travis skuli velja 

að búa í New York af öllum stöðum sérstaklega þar sem hann á enga fjölskyldu í 

borginni og er að öllum líkindum ekki þaðan. En þetta er ein af mörgum 

þversögnum og togstreitum sem eiga sér stað í huga Travisar sem tengjast 

sjálfseyðing arhvöt hans og hugarsýki. Borgin er helvíti í augum hans en hann 

getur ekki flúið hana frekar en hann getur slitið augun af klámmyndum jafnvel 

þótt honum bjóði við þeim. Einnig er vert að nefna, þar sem spillandi áhrif 

borgarlífsins og einmanaleikinn sem fylgir því er eitt helsta þema Taxi Driver, 

að rannsóknir hafa leitt í ljós að það að búa í borg eykur líkurnar á geðrofi eða 

geðrænum vandamálum allt að tvöfalt
15

. Þar spila inn í margir þættir sem Travis 

kvartar sjálfur yfir, ss. mengun, hávaði, einangrun og stéttaskipting. 

Palantine svarar honum líkt og dæmigerður stjórnmálamaður, með innantómum 

frösum. Það verður að teljast nokkuð ótrúlegt að Palantine hafi rambað á leigubíl 
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Travisar af öllum í New York, sérstaklega þar sem í atriðunum fyrir og eftir 

keyrir Travis aðeins um í fátækari hverfum. Hér gæti verið um að ræða 

ótrúverðuga söguþvingun eða þá að Travis ímyndar sér einfaldlega að hann 

keyri frambjóðandann eða dreymi það. Hann segist vera stuðningsmaður hans, 

því hann vill vera líkt og Betsy, en á sama tíma fyrirlítur hann Palantine fyrir að 

hafa tangarhald á konum líkt og Betsy með útliti sínu, persónutöfrum og 

valdmennsku. Eftir að hann skutlar Palantine á fínt hótel skutlar hann farþega í 

slæmt hverfi þar sem vændiskonur standa á götuhornum. Þar sér hann Iris í 

fyrsta sinn, 12 ára vændiskonu, sem stekkur uppí bílinn og vill að hann fari með 

hana burt. Dólgurinn hennar, Sport, grípur í taumana og hrifsar Iris úr bílnum. 

Hann réttir Travis peningaseðil og segir honum að gleyma þessu. Hér hefst 

önnur þráhyggja Travisar, sem tengist líka kvenmanni og karlinum sem hefur 

tangarhald á henni. Það má segja að Sport og Iris séu hliðstæða Betsy og 

Palantine en af mismunandi þjóðfélagsþrepum og öðrum heimum. Eftir að Sport 

nær aftur í Iris keyrir Travis í gegnum hverfi sem augljóslega er aðeins búið 

blökkumönnum og þar hlaupa nokkrir drengir út á götu og kasta eggjum og rusli 

í bílinn hans. Þeir öskra á hann að koma sér burt úr hverfinu. Þó þetta atriði sé 

stutt þá er það mikilvægt að því leyti að það bindur enda á frjálslyndi Travisar 

gagnvart því að fara inn í þessi hverfi og styrkir kynþáttahatur hans. 

Þegar kemur að stefnumótinu klúðrar Travis algjörlega málunum með því að 

bjóða Betsy á klámmynd. Hún stormar út og segist ekki vilja hitta hann aftur þar 

sem þau séu of ólík. Engin útskýring er gefin á því hvers vegna Travis hafi talið 

þetta góða hugmynd að stefnumóti. Svarið liggur á milli tveggja mögulegra 

útskýringa. Í fyrsta lagi gæti hann verið ómeðvitað að skemma fyrir sjálfum sér 

því undirliggjandi sjálfsfyrirlitning hans gerir honum ókleift að trúa því að hann 

geti átt í sambandi við einhverja eins og Betsy, sem hann er búinn að hefja upp 

til skýjanna. Í öðru lagi gæti hann í raun verið svo grandalaus um 

stefnumótamenningu og almennar siðareglur í samskiptum að hann hefur í 

einlægni talið þetta vera góða hugmynd. Hann ítrekar á nokkrum stöðum í 

myndinni að hann viti ekki mikið um hluti eins og kvikmyndir, tónlist og 

stjórnmál og virðist vera úr takti við umhverfi sitt. Travis segist allavega ekki 

hafa vitað að hún myndi bregðast svona við og finnst því ekki við sig að sakast. 

Hann fer að hringja í hana í tíma og ótíma og senda henni blóm sem hún 

afþakkar. Hann upplifir það sem rétt sinn að fá að tala við hana óháð því hvort 

hún vilji það eða ekki. Travis virðist ekki geta skilið eða virt mörk annars fólks 

og á erfitt með að sjá sjónarhorn Betsyar. Þetta sýnir mögulega einkenni 

nokkurra ólíkra geð- og persónuleikaraskana. Travis vill í örvæntingu sinni 



losna undan einmanaleikanum sem hrjáir hann og hafði litið á Betsy sem 

einhvers konar björgunarengil sem myndi frelsa sig. Þegar raunveruleikinn 

mætir ekki vonum hans og væntingum verða viðbrögð hans öfgakennd og 

örvæntingarfull – nokkuð sem gæti gefið til kynna jaðarpersónuleikaröskun.
16

 

Einnig er sumt í hegðun Travisar sem gæti bent til sjálfsupphafningar-

persónuleikaröskunar, t.d. hversu illa hann bregst við því að sínum væntingum 

sé ekki fullnægt og snýr höfnun sinni og óöryggi yfir í reiði og fyrirlitningu.
17

 

Enda mætir hann á vinnustað Betsyar eftir að hafa reynt að ná í hana dögum 

saman, augljóslega illa sofinn og fölur. Hann spyr hana hvers vegna hún vilji 

ekki tala við sig og öskrar svo allir heyri að hún sé stödd í helvíti og muni deyja 

í helvíti. Hann tekur höfnuninni sem persónulegri árás á sjálfan sig og skrifar í 

dagbókina að Betsy sé „.. alveg eins og hinir, köld og fjarlæg“
18

. Ein leið hans til 

að takast á við höfnunina er að snúa bjargvættarhlutverkinu við; hún er ekki 

lengur bjargvættur hans frá einmanaleikanum heldur er það hann sem átti að 

bjarga henni frá „helvítinu“ sem hún lifir í. Hugmynd Travisar um sjálfan sig 

sem bjargvætt kvenna á eftir að yfirtaka hug hans það sem eftir er myndarinnar. 

Þegar Betsy hverfur úr lífi hans verða ákveðin þáttaskil. Hún markaði síðustu 

tilraun hans til að tengja við fólk með heilbrigðum hætti og eftir það upplifir 

hann sig sem einan og bjargarlausan. Eina leiðin útúr bjargarleysinu héreftir er í 

gegnum ofbeldi. Hann tekur farþega upp í bílinn sem biður hann um að bíða 

með sér fyrir utan íbúðarhús. Hann bendir Travis á konu í glugganum sem hann 

segir að sé eiginkona sín sem sé að stunda framhjáhald. Farþeginn er augljóslega 

tæpur á taugum og talar um að drepa konuna sína með skammbyssu í 

hefndarskyni. Travis situr hljóður, horfir á farþegann í baksýnisspeglinum og 

hlustar á einræðu kokkálsins. Farþeginn telur ofbeldi réttu viðbrögðin gegn 

höfnun af hendi kvenmanns og Travis virðist smitast af þeirri hugmynd. Eftir að 

hann skilar farþeganum hittir hann kollega sína á kaffiteríunni og biður um fá að 

tala í einrúmi við þann elsta sem kallaður er Wizard sökum lífsreynslu sinnar. 

Þeirra samtal fyrir utan kaffiteríuna er það næsta sem Travis kemst því að fá 

tíma hjá sálfræðingi, sem hann þarf alvarlega á að halda, en því miður nær þeirra 

samtal ekki langt í þerapíu. Travis segist vera niðurdreginn og vill fá einhvers 

konar ráð frá Wizard um hvernig hann á að takast á við tilfinningar sínar. 

Wizard skilur lítið hvað hann á við, enda getur Travis ekki tjáð sig almennilega, 

og segir honum að hætta að hafa áhyggjur og njóta æskunnar á meðan hún 
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endist. Travis segir líka að hann gangi um með slæmar hugmyndir í kollinum, 

sem gefur til kynna að hann átti sig á eigin truflun. Þó að hann útskýri ekki 

nánar hvað hann á við með þessum slæmu hugmyndum má halda að þær tengist 

ekki síst kokkálaða farþeganum úr atriðinu á undan og morðæðinu sem hann 

lýsti. Jafnvel er hægt að túlka atvikið með farþegann sem hugarburð Travisar 

sem fæðist í beinu framhaldi af hans eigin höfnun. 

Eftir þessa misheppnuðu ráðgjöf fara hugmyndir og hegðun Travisar að breytast. 

Hann kaupir sér fjölmargar byssur og fer að stunda líkamsrækt í íbúðinni sinni 

líkt og hann sé í herþjálfun. Hann mætir á stuðningssamkomu fyrir Palantine 

klæddur í hermannajakka, vopnaður byssum undir jakkanum, og ræðir við 

óeinkennisklæddan leyniþjónustumann undir fölsku nafni. Síðar stendur Travis 

fyrir framan spegil, beinir byssu að eigin spegilmynd og talar við sjálfan sig á 

ógnandi hátt. Hann verslar í matvörubúð þar sem hann verður vitni að ungum 

blökkumanni sem ætlar að ræna búðareigandann. Travis skýtur unga manninn til 

bana. Travis verður áhyggjufullur þar sem hann er ekki með skráð leyfi fyrir 

byssunni en þakklátur búðareigandinn segir honum að hafa engar áhyggjur. 

Hann segist muna sjá um málin og segir Travis að drífa sig burt. Fyrir marga 

áhorfendur er nokkuð ótrúverðugt að þetta atvik hafi engar afleiðingar í för með 

sér fyrir Travis. Hins vegar gefur kvikmyndin lúmskar vísbendingar um að e.t.v. 

hafi þetta atvik ekki átt sér stað í raun og veru því að í næsta atriði sést Travis 

horfa á sjónvarpið með byssuna sína í hendinni. Hann starir hatursfullu 

augnaráði á ungan blökkumann sem dansar við hvíta stelpu í sjónvarpsþætti og á 

miðju dansgólfinu sést stakt par af skóm. Hatur hans og öfund út í annað fólk og 

aðra þjóðfélagshópa er greinilega að ágerast og því gæti atvikið í 

matvörubúðinni verið fantasía sem nærir hugmynd hans um sjálfan sig sem 

bjargvætt. Ranghugmyndir hans virðast vera að ágerast líka. Hann sendir 

foreldrum sínum bréf þar sem hann segist ekki geta gefið þeim upp heimilisfang 

sitt þar sem hann gegni mikilvægu starfi fyrir ríkisstjórnina sem krefjist ýtrustu 

leyndar. Hann segir þeim einnig að hann sé í sambandi með konu sem heiti 

Betsy. Á meðan hann les bréfið í sögumannsrödd skimar myndavélin yfir aðra 

stuðningsmannasamkomu fyrir Palantine sem m.a. Betsy er viðstödd. Hann situr 

álengdar í leigubílnum og fylgist með en hann virðist leita þessar samkomur 

uppi. Ástæðan fyrir því verður ljós stuttu síðar þar sem hann mætir á aðra slíka 

samkomu með hárið rakað í hanakamb. Hann reynir að ráða 

forsetaframbjóðandann af dögum en einn af leyniþjónustumönnunum á svæðinu 

kemur auga á hann og Travis rétt nær að sleppa frá þeim. Hann beinir ofbeldi 

sínu í staðinn að öðrum karlmanni sem virðist hafa vald yfir konum, 



melludólgnum Sport. Í lokasenu myndarinnar fær ofbeldishneigð Travisar loks 

þá útrás sem hann hefur beðið eftir en hann myrðir Sport og aðstoðarmann hans 

auk viðskiptavinar sem er í þann mund að fara að sofa hjá Iris, ungu 

vændiskonunni. Þegar enginn er eftir á lífi nema Travis og Iris reynir hann að 

skjóta sjálfan sig í höfuðið en engar kúlur eru eftir í byssunum. Hann sest í sófa 

og bíður þar til  lögreglan mætir á svæðið á meðan Iris grætur bak við sófa. 

Hann horfir á þá, þakinn blóði, beinir fingrum sínum að höfðinu á sér og þykist 

vera að skjóta sig. Klippt er yfir í háan vinkil sem horfir niður á Travis og 

blóðbaðið sem hann hefur skapað, líkt og hann sé að yfirgefa líkamann sinn og 

að myndavélin sé í fyrsta skipti í myndinni að öðlast einhverja hlutlægni. Í 

lokasenum myndarinnar kemur fram að Travis hafi lifað af skotbardagann og 

verið hampað sem hetju í fjölmiðlum, auk þess sem Iris hafi verið skilað heim til 

foreldra sinna. Eftir að hann jafnar sig af sárum sínum fer hann aftur að vinna 

sem leigubílsstjóri og kvöld eitt kemur Betsy inn í bílinn. Hún segist hafa heyrt 

af því sem hann gerði og ekki er laust við aðdáun í rödd hennar. Hún vill vita 

hvernig honum líði. Þegar hann hefur skutlað henni á leiðarenda kveður hann 

hana hofmóðlega en eftir að hafa keyrt burt örfáa metra verður honum bilt við 

þegar hann horfir snöggt á spegilmynd sína í baksýnisspeglinum. Spegilmynd af 

andliti hans er böðuð rauðu ljósi (sem minnir á andlit hans baðað blóði) og 

hverfur úr speglinum jafn snöggt og hún birtist, sem gefur til kynna að líklega 

hafi hann horfið, þ.e.a.s. ekki lifað af skotbardagann. Það sem styður þessa 

túlkun er að í niðurlagi sögunnar ganga hlutirnir ískyggilega líkt því sem hann 

hafði vonast eftir. Honum er hampað sem hetju og bjargvætti rétt eins og hann 

vildi og í fjölmiðlum efast enginn um góðan og göfugan ásetning hans, rétt eins 

og  enginn minnist á það að hann hafi notað óleyfileg skotvopn. Hann hlýtur 

virðingu samborgara sinna og kollega og vinnur að vissu leyti hrifningu Betsy 

sem hann fær svo að hafna sjálfur. Endir myndarinnar er viljandi hafður 

tvíræður en hér verður hann túlkaður sem lokahugsanir og draumar deyjandi 

manns. 

 Taxi Driver tekst á margan hátt að koma áhorfendum inn í hugarheim 

andlega veikrar eða andlega óstöðugrar persónu. Gagnrýnin sem vert er að beina 

að myndinni er helst sú að hún undirstrikar tengslin milli geðrænna kvilla og 

ofbeldishneigðar sem var þá og er enn hvimleið klisja í kvikmyndum. Ákveðin 

fylgni milli geðraskana og ofbeldisfullar hegðunar er til staðar en hún er mun 

veikari en almennt hefur verið talið og ágerist heilmikið þegar misnotkun á 



áfengi og öðrum lyfjum er í spilinu, líkt og í tilfelli Travisar.
19

 Þessi klisja, sem 

er ekki til staðar í Englum Alheimsins og er notuð í öfugum tilgangi í Clean, 

Shaven, myndinni sem fjallað verður um í lokakafla ritgerðarinnar, er þó notuð í 

Taxi Driver með óbeinni tilvísun í raunverulega atburði sem réttlætir hana að 

einhverju leyti. Handritið er að hluta til byggt á dagbókarfærslum manns að 

nafni Arthur Bremer sem gerði misheppnaða tilraun til að ráða af dögum bæði 

Richard Nixon og George Wallace, þáverandi ríkisstjóra Alabama. 

Dagbókarfærslur Bremers, sem birtust í dagblöðum árið 1972 og voru gefnar út 

sem bók árið 1974, voru án efa aðalástæða þess að Paul Schrader, 

handritshöfundur Taxi Driver, notar dagbókarfærslur Travisar til þess að miðla 

hugsunum hans til áhorfenda.
20

 Geðlæknirinn sem lagði mat á Arthur Bremer 

greindi hann með geðklofagerðarpersónuleikaröskun (e. schizotypal personality 

disorder) með vott af ofsóknaræði (e. paranoia).
21

 Þessi greining gæti vel átt við 

Travis Bickle en hann sýnir mörg einkenni röskunarinnar s.s. skerta hæfni til að 

eiga í nánum samböndum, ranghugmyndir og óáreiðanlega skynjunarhæfni.
22

 

Amy Taubin skrifaði bók um Taxi Driver fyrir BFI Film Classics, þar sem hún 

bæði gagnrýnir myndina og segir frá gerð hennar, en í bókinni heldur hún því 

fastlega fram að Travis þjáist af sjálfsupphafningarpersónuleikaröskun (e. 

narcissistic personality disorder) en þá greiningu byggir hún fyrst og fremst á 

hugmyndum hans um sjálfan sig sem bjargvætt sem hafinn er yfir umhverfi 

sitt.
23

 Eitt af því óhugnanlega við Taxi Driver er þó einmitt hversu hæglega 

Travis hverfur inn í umhverfi sitt þrátt fyrir að vera augljóslega veikur á geði en 

það stafar aðallega af því að hann heldur áfram að vera virkur í starfi þrátt fyrir 

veikindin. Starfshæfni hans er það helsta, fyrir utan ofbeldishneigðina, sem 

skilur hann sem sögupersónu frá geðklofunum í Englum Alheimsins og Clean, 

Shaven. Ef Travis hefði skyndilega hætt að virka í starfi sínu er etv. líklegra að 

einhvern hefði grunað að eitthvað væri að hjá honum og mögulega gripið inn í 

áður en hörmungar ættu sér stað.  
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Clean, Shaven 

 

 Af þeim kvikmyndum sem fjallað er um í þessari ritgerð gengur Clean, 

Shaven (Lodge Kerrigan, 1993) líklega lengst í því að reyna að miðla upplifun 

geðveikrar manneskju af veikindum sínum með öllum mögulegum listrænum 

leiðum. Hún er líka sú kvikmynd sem ratar hvað lengst frá hefðbundnum 

frásagnaraðferðum. Hún var framleidd sjálfstætt af leikstjóranum Lodge 

Kerrigan fyrir lítinn pening. Áhugi hans á geðrænum kvillum sést á því að hann 

nefndi framleiðslufyrirtæki sitt DSM III Films, í höfuðið á bókinni Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders.
24

 Sú bók hefur vafalaust verið 

honum innan handar við gerð myndarinnar. 

Clean, Shaven segir frá Peter Winter, manni sem þjáist af alvarlegum 

geðsjúkdómi og er nýsnúinn aftur í heimabæ sinn eftir að hafa dvalist á 

geðspítala. Í byrjun myndarinnar býr hann í bílnum sínum en þar sem hann þolir 

ekki að sjá eigin spegilmynd brýtur hann allar rúðurnar í bílnum og þekur þær 

með dagblöðum. Þegar hann situr í kyrrstæðum bílnum kastar ung stelpa bolta í 

bílrúðuna. Hann horfir á hana hvass, líkt og honum sé ógnað, og stekkur svo út á 

eftir henni. Ekki kemur fram hvað gerist en Peter sést setja þungan, 

appelsínugulan plastpoka í skottið sitt sem gæti innihaldið lík stelpunnar. Hann 

leigir herbergi á móteli þar sem hann fer í sturtu og rakar sig. Af einhverri 

ástæðu fer hann að pota með skærum í höfuðið á sér þar til honum blæðir. 

Raksturinn reynist líka erfiður þar sem hann hefur límt dagblaðaúrklippur yfir 

alla spegla. Hann heyrir stöðugar raddir sem hljóma eins og útvarpsútsendingar 

og flestar þeirra eru ógnandi og hvassar. Markmið Peters er að reyna að hafa 

uppi á dóttur sinni, Nicole, sem var ættleidd mörgum árum áður og eini 

minnisvarðinn sem Peter á um hana er rifin ljósmynd af henni sem ungabarni. Í 

því skyni að hafa uppi á henni fer hann að heimsækja móður sína. Móðir hans 

gefur honum mat og gistingu en gefur honum engin svör um hvar dóttir hans er 

niðurkomin. Hún á augljóslega að baki langa og erfiða sögu af því að takast á 

við veikindi sonar síns og hún sýnir honum litla þolinmæði og hlýju. Um leið og 

hann er farinn inn í herbergi sitt til að hvílast hringir hún í fósturmóður Nicole til 

að segja henni að hann sé snúinn aftur í bæinn. 
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Á meðan Peter dvaldist á mótelinu hefur lítil stelpa verið myrt rétt hjá. 

Lögreglumaðurinn McNally sem rannsakar vettvanginn fer í herbergið sem 

Peter leigði og sér ummerkin um hann, m.a. blóðbletti í vaskinum og á rúminu. 

Hann fer að gruna Peter og safnar þessum sönnunargögnum saman til að 

rannsaka þau. Þar sem látið er liggja milli hluta hvort Peter hafi framið morðið 

getur áhorfandinn hæglega fyllst sömu grunsemdum og McNally. Móðir Peters 

skipar honum að fara út og finna sér eitthvað að gera þar sem hún er þreytt á því 

að hann hangi inni og geri ekki neitt. Hann tekur ráðum hennar og fer að keyra 

um í leit að Nicole. McNally finnur fósturmóður Nicole og segir henni að vitni 

hafi séð óþekktan mann elta dóttur hennar. Hún segir honum að maðurinn sé 

faðir Nicole og að ekkert sé að óttast. McNally reynir að hafa uppi á Peter og 

heimsækir móður hans. Hún segist ekki vita hvar hann gæti falið sig en sýnir 

honum gamlar fjölskyldumyndir af Peter áður en hann veiktist. Hún segir að 

hann hafi verið hamingjusamur en þögull drengur þangað til hann tók að 

breytast einn daginn. Í sömu mund eyðir Peter tíma sínum á bókasafni þar sem 

hann skoðar frásagnir og myndir af börnum í veikri von um að finna eitthvað um 

dóttur sína. Hann les einhvers konar annál um skólamál í bænum og þar sér hann 

mynd af ungri stelpu sem líkist dóttur sinni sem ungabarni. Hann fer á 

skrifstofuna þar sem Nicole var send til ættleiðingar og sýnir þeim ljósmyndina 

úr annálnum en þau neita að hjálpa honum. 

Peter keyrir aftur í átt til móður sinnar en á leiðinni stoppar hann og sker af sér 

fingurnögl með vasahníf. Hljóðin sem hann og áhorfendur heyra reglulega í 

gegnum myndina, líkt og suð í útvarpi, ágerast á meðan hann sker sig. Þó þetta 

atriði sé einstaklega óþægilegt fyrir áhorfandann breytir Peter ekkert um svip á 

meðan hann sker af sér nöglina, heldur er hann þvert á móti friðsæll og rólegur á 

að sjá. 

Heima hjá móður hans eru Nicole og fósturmóðir hennar í heimsókn. Á leiðinni 

heim eru þær eltar af Peter. Hann finnur Nicole eina úti í garði að leika sér á 

meðan móðir hennar er að elda. Hann segist vera faðir hennar og spyr hvort hún 

vilji koma niður að strönd með sér. Þau keyra þangað og leika sér 

hamingjusamlega þó það taki Nicole smástund að treysta Peter. Eftir að þau hafa 

leikið sér segir Peter henni að honum hafi verið haldið föngnum á meðan hún óx 

úr grasi. Hann hafi verið hlekkjaður við sjúkrarúm þar sem útvarpssviðtaki hafi 

verið settur inn í höfuðið á honum og lítill útvarpssendir settur í fingurinn á 

honum. Hann segist hafa fjarlægt sendinn úr fingrinum og líði mun betur, en að 

hann eigi enn eftir að losa sig við viðtakann úr höfðinu. Hann leggur áherslu á 



það við hana að mikið af fólki í heiminum vilji gera henni mein. Í sömu mund 

keyrir McNally hægt í áttina að þeim. Hann grunar Peter enn þá um morð og 

hefur elt hann um bæinn, þrátt fyrir að sönnunargögnin úr mótelherberginu hafi 

ekki bendlað hann við morðið. Hann sér Peter standa hjá bílnum og fætur Nicole 

dangla hreyfingarlaust út úr honum sem fær hann til að halda að hún sé dáin. 

Hann kallar á Peter að standa kyrr en Peter nær í byssu úr skottinu til þess að 

vernda Nicole. McNally skýtur Peter í brjóstið og hann fellur niður. Í 

dauðateygjunum segir hann Nicole að hafa engar áhyggjur og að honum sé ekki 

illt. Þegar McNally hefur tekið bíl Peters til skoðunar finnur hann appelsínugula 

plastpokann og hann reynist fullur af fötum, plastpokum og blaðaúrklippum. 

Hann sest niðurlútur inn á bar og áttar sig á því að líklega hafi hann drepið 

saklausan, veikan mann. Í lokaatriði myndarinnar situr Nicole inni í bát hjá 

höfninni þar sem fósturmóðir hennar vinnur. Hún heldur á talstöð og kallar í 

hana á pabba sinn og spyr hvort hann heyri í sér. 

Í Clean, Shaven kemur aldrei fram hvaða geðsjúkdómur það er sem 

aðalpersónan þjáist af en flest einkennin benda til þess að hann þjáist af 

geðklofa. Sú stefna er tekin í myndinni að sýna eða miðla geðveikinni fyrst og 

fremst frekar en að útskýra hana. Eins og bandaríski gagnrýnandinn Pauline 

Kael sagði: „Að útskýra geðveiki er það mest takmarkandi og almennt séð 

minnst sannfærandi hlutur sem kvikmynd getur gert.“
25

 en hugsanlega átti hún 

þar við langdregnar útskýringar geðlækna sem algengar voru í kvikmyndum 

áður fyrr, ss. The Three Faces of Eve (Nunnally Johnson, 1957) og Psycho 

(Alfred Hitchcock, 1960). Einkennin sem Peter sýnir eru fyrst og fremst jákvæð 

geðklofaeinkenni, ss. ofheyrnir, ofsóknaræði og ranghugmyndir hans um að  

tæki hafi verið sett í heila hans og fingur til að senda honum skilaboð. Hann 

sýnir einnig neikvæð einkenni, ss. tilfinningaflatneskju, skort á hreinlæti og 

erfiðleika við að einbeita sér og halda athygli.
26

 Undarlegar daglegar venjur 

einkenna oft geðklofasjúklinga og snemma í myndinni sýnir Peter gott dæmi um 

það. Hann situr fyrir utan vegasjoppu og hefur pantað sér þrjá kaffibolla og 

dundar sér við að setja mjólk og sykur í hvern og einn þeirra á meðan hann 

reykir nánast kláraðan sígarettustubb. Á meðan hann sinnir þessu virðast 

óhljóðin og raddirnar í höfðinu á honum þagna og hann upplifir kyrrð og ró, 

jafnvel þó að bak við hann drynji í háværum vinnuvélum. Eitt sterkasta listræna 
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tækið sem notað er í Clean, Shaven til að miðla hugarheimi persónunnar er 

hljóðmyndin og stendur hún til vitnis um það hvernig áhrifamikil hljóðmynd 

getur breytt upplifun kvikmyndaáhorfandans. Kvikmyndin hefst á myndum af 

rafmagnssnúrum og straumleiðslum sem er alls staðar í finna í iðnvæddu 

umhverfi. Peter virðist „heyra í þeim“ eða ímynda sér að hann sé að fá bein 

skilaboð í gegnum bylgjurnar í umhverfi sínu. Slíkar haldvillur eru mjög 

algengar meðal geðklofasjúklinga, sérstaklega vísunarhaldvillur (e. delusions of 

reference)
27

 og Peter upplifir þær reglulega í myndinni. Óhefðbundin 

hljóðblöndun  er notuð í miklum mæli til að undirstrika að Peter finnst sér ógnað 

af umhverfi sínu. Þegar hann keyrir upp að mótelinu sér hann litlu stelpuna, sem 

á síðar eftir að vera myrt, þar sem hún leikur sér með eldri stelpu. Eldri stelpan 

skipar henni að sleppa priki sem hún heldur á, annars muni hún segja föður 

hennar frá. Af einhverjum ástæðum verður Peter dauðhræddur við þær og heyrir 

raddir þeirra tvöfaldar, líkt og önnur djúp rödd fylgi rödd eldri stelpunnar. Þegar 

Peter býr sér til samloku á heimili móður sinnar eru ýktar nærmyndir sýndar af 

matnum sem hann snertir, s.s. skornum tómötum og skinkusneiðum. Slíkar 

nærmyndir gætu verið notaðar til að sýna hversu erfið jafn einföld og 

hversdagsleg verkefni eru fyrir hann eða þá til að sýna ofurathygli hans gagnvart 

smáatriðum. Nærmyndirnar benda á það sem athygli Peters beinist að án þess að 

útskýra endilega hverju þær tengjast eða hvað hann er að hugsa. Hröð og 

óregluleg klipping sem stingur í stúf við hefðbundna framvinduklippingu er 

einnig notuð til að sýna upplifun Peters. Þetta gerist m.a. þegar Peter stendur 

inni á bókasafni og leitar að bókum um börn. Þá er skyndilega klippt á víxl yfir í 

bíl hans þar sem hann keyrir í gegnum illa hirt fátækrahverfi. Þar sér hann 

ógnvekjandi mann standa fyrir utan íbúðarhús og kalla á einhvern inni um að 

koma út og slást. Peter virðist halda að hann sé að tala við sig og snarhemlar 

dauðskelfdur. Í sömu andrá er klippt á stöðvunarskilti rétt hjá sem Peter gæti 

einnig haldið að sé sett þar sérstaklega sem skilaboð til sín. Þessar handvillur eru 

gerðar raunverulegar fyrir áhorfendum en óljóst er hvernig þær tengjast 

bókasafninu. Líkt og hegðun geðklofasjúklings er aldrei fyllilega skiljanleg fyrir 

aðstandendum hans, þá er e.t.v. nauðsynlegt að hegðun og hugsun persónu með 

geðklofa sé á köflum ekki skiljanleg fyrir áhorfandann. 

Á heildina litið tekst Clean, Shaven einstaklega vel að miðla upplifun 

aðalpersónunnar á hátt sem setur áhorfandann fullkomlega í spor hans. Einnig er 

aðdáunarvert hvernig hún snýr staðalímyndum samfélagsins um hinn 
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ofbeldisfulla geðsjúklings á hvolf þar sem áhorfendum er gert að gruna Peter 

allan tímann um græsku án þess að sjá hann nokkurn tímann gera neitt af sér. 

Eini líkamlegi skaðinn sem Peter vinnur vinnur hann sjálfum sér þegar hann sker 

af sér nöglina, en þó geðklofasjúklingar séu alls ekki líklegri en aðrir til að beita 

ofbeldi þá eru þeir líklegri til þess að vinna sjálfum sér skaða.
28

 Peter er svo 

óheppinn að vera staddur rétt hjá morðvettvangi og eftir það verður hann æ 

grunsamlegri í augum fólks vegna fordóma samfélagsins. Undarlegt atferli og 

skert hæfni til að virka dags daglega er næg ástæða fyrir samfélagið að trúa öllu 

illu upp á hann eins og sést þegar konan á bókasafninu hringir í McNally út af 

Peter. Það eitt að hann bjó í bílnum sínum með dagblaðaúrklippur í stað bílrúða 

var nóg til að gera hann hættulegan í hennar augum. Myndin sjálf er þó ekki 

alveg laus við staðalímyndir en móðir Peters minnir óþægilega mikið á 

ranghugmyndina um geðklofavaldandi móðurina (e. the schizophrenogenic 

mother) sem var áberandi í sálfræði fram á miðjan áttunda áratuginn.
29

 Því var 

haldið fram frá fjórða áratug síðustu aldar að fjarlægar, stjórnsamar og 

ofverndandi mæður sem ættu erfitt með að sýna börnum sínum ást væru ein 

aðalorsök geðklofa. Þó að uppeldi spili eitthvert hlutverk hvað varðar þróun 

geðsjúkdóma hafði kenningin um geðklofavaldandi móðurina verið löngu hrakin 

þegar Clean, Shaven var gerð.
30

 Önnur hlið á móðurinni kemur þó í ljós þegar 

hún sýnir McNally myndir af Peter sem ungum dreng. Hún útskýrir að hún hafi 

gefið Nicole til ættleiðingar vegna þess að hún vildi ekki sjá hana veikjast eins 

og Peter. Hún gæti því sjálf verið haldin þeirri ranghugmynd að bara það að 

umgangast Peter gæti valdið veikindum í Nicole (frekar en erfðafræðilegir 

þættir). Þess vegna sýni hún Peter fjarlægð og fáskiptni því hún vill vernda 

Nicole með því að halda honum fjarri. 
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   Samantekt og lokaorð 

 

 Í þessari ritgerð hef ég rannsakað birtingarmyndir geðveiki í þremur 

kvikmyndum og skoðað hvernig slík veikindi eru túlkuð í gegnum upplifanir 

einnar geðveikrar aðalpersónu. Ein þessara mynda er íslensk, Englar Alheimsins 

en hinar tvær, Taxi Driver og Clean, Shaven bandarískar. Sú fyrsta er einnig ólík 

hinum tveimur að því leyti að í henni er sögð mestöll ævisaga aðalpersónunnar 

en hinar eru frásögn af nokkrum vikum eða mánuðum í lífi persónanna. Englar 

Alheimsins sker sig einnig frá hinum að því leyti að í henni er varla minnst á 

ofbeldi ef frá er talið atvikið þar sem ráðist er að Páli niðri í bæ og hann er 

rændur. Listræn túlkun myndarinnar á geðveiki Páls er þó að mestu leyti 

bundinn við fyrsta hluta myndarinnar en í þeim næstu tveimur er áherslan frekar 

lögð á lífshlaup hans og aðstandenda hans og almenna frásögn af lífinu á Kleppi. 

Í þeirri næstu, Taxi Driver, er ranghugmyndum, ofsóknaræði og einangrun 

geðveikrar manneskju miðlað listavel en í henni er ofbeldi stór hluti af 

söguþræðinum. Þar er sérstaklega um að ræða ofbeldi sem aðalpersónan beitir 

og telur vera réttlætanlegt. Það gæti stafað af því að þessi mynd er sú eina sem 

framleidd var af kvikmyndaveri í Hollywood og ofbeldið átti þátt í því að laða 

að áhorfendur.
31

 Þó stafar það einnig af því að myndin á rætur sínar í eftirköstum 

Víetnamsstríðsins. Hennar viðfangsefni einskorðast því minna við geðveiki en 

hinna myndanna. Í síðustu myndinni, Clean, Shaven, er einstaklega mikið kapp 

lagt í að koma áhorfendum inn í hugarheim, upplifanir og ekki síst þjáningar 

geðklofasjúklings og fyrir vikið er uppbygging frásagnarinnar óhefðbundin,  

tvíræð og erfið á köflum. Ólíkt Taxi Driver var hún framleidd sjálfstætt fyrir 

lítinn pening og er alls ekki söluvæn í hefðbundnum skilningi, en listrænn 

metnaður hennar og gildi er óneitanlegt. Allar myndirnar eiga það sameiginlegt 

að fjalla jafn mikið um innri heim hins geðveika og um stöðu hans í 

samfélaginu. Geðsjúkdómar valda oft útskúfun úr samfélaginu og oft virðist sem 

útskúfunin sjálf verði valdur að meiri geðveiki. Þessi vítahringur er sérstaklega 

áberandi í Taxi Driver þar sem höfnun og erfiðleikar við tengslamyndun valda 

aðalpersónunni óbærilegu hugarangri og þar sem hana skortir félagslegt bakland 

getur hún hvergi leitað sér hjálpar. Taxi Driver gerist í stórborg og því verður 

hin þrúgandi einangrun sem henni fylgir óhjákvæmilega eitt af aðalþemunum. 

Englar Alheimsins gerist hins vegar í fámenni Íslands og Clean, Shaven í smábæ 

á lítilli eyju og því er bakland fjölskyldu og gamalla vina aldrei langt undan í 
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þeim. Í báðum þessum myndum verða áhorfendur vitni að þeim erfiðleikum sem 

foreldrar geðsjúkra upplifa þegar sjúkdómurinn heltekur líf barna þeirra og í 

Clean, Shaven eru þau áhrif sem hegðun og viðbrögð foreldrisins hefur á hinn 

veika einstakling sérlega áberandi. Í Englum Alheimsins mætir aðalpersónan 

meiri þolinmæði frá foreldrum sínum, þrátt fyrir að ógni þeim oftar en einu sinni 

með hegðun sinni, og Páll er svo heppinn að besti vinur hans heimsækir hann 

enn þegar flestir hafa snúið við honum baki. Í Englum Alheimsins er 

atburðarásin hröð í fyrsta hluta myndarinnar, og þ.a.l. klippingin líka, þegar 

sjúkdómurinn kemur fyrst fram og ágerist á ógnarhraða. Klippingin verður svo 

hægari þegar Páll er lagður inn á Klepp og sefandi rútína spítalalífsins ræður 

ríkjum. Aðrir þættir á borð við hljóðklippingu og tónlist eru notaðir til að 

undirstrika stemningu myndarinnar og depurð sögunnar en eru ekki notaðir sem 

vísbendingar um hugarástand Páls í miklu magni. Annað er uppi á teningnum í 

Clean, Shaven en í henni er hljóðklipping notuð stöðugt sem lýsandi fyrir 

hugarástand Peters. Ógnandi raddir og óræð iðnaðarhljóð þjóta á ógnarhraða í 

gegnum hljóðheiminn þegar Peter líður illa eða finnst þjarmað að sér. Þegar 

hugarástand Peters lægir og þögnin tekur við verður hún þeim mun meira 

áberandi. Áhorfandanum er létt um leið og engin hljóð heyrast sem gætu verið 

sprottin úr huga Peters, jafnvel þó yfirþyrmandi hávaði komi úr umhverfinu, s.s. 

frá vinnuvélum. Englar Alheimsins og Taxi Driver eiga það sameiginlegt að 

hljóðmyndin er meira og minna raunsæ í báðum myndum en þó innihalda þær 

frumsamda tónlist sem er gert að miðla tilfinningum sögunnar og lita upplifun 

áhorfenda. Í Taxi Driver er tónlistin til skiptis drungaleg og hugljúf; eitt stefið 

virðist fylgja þeim ljóta raunveruleika sem Travis lifir í (enda hefst myndin á 

því) og hitt stefið fylgir draumum hans um betra líf og tengsl við annað fólk. Í 

Englum Alheimsins er tónlistin hins vegar yfirþyrmandi sorgleg mestallan 

tímann líkt og undirbúa eigi áhorfandann fyrir dapurleg endalok sögunnar. Þó er 

trommusláttur notaður á lýsandi hátt í myndinni þegar ófriður brýst út á heimili 

Páls eða í huga hans og dægurlög eru notuð til að lýsa hugarástandi hans oftar en 

einu sinni.
32

 Ofsjónir, ofheyrnir og tálsýnir eru áberandi í öllum þessu myndum 

en bæði Clean, Shaven og Taxi Driver gera áhorfandanum erfitt fyrir að greina 

þær frá raunveruleikanum. Englar Alheimsins gerir greinarmuninn skýrari, t.d. 

eru sýnir Páls af Dagnýju og Jesú augljóslega tálsýnir þar sem þær eru 

gegnsæjar. Sögumannsrödd Páls útskýrir einnig margt, t.d. hvað Jesús segir 
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þegar hann birtist honum. Í hinum myndunum eru atriði sem trúlega eiga sér 

stað í huga aðalpersónunnar sýnd líkt og atriði í veruleikanum. Peter flettir til 

dæmis í gegnum bókasafnsbók í einu atriði í Clean, Shaven og sér þar myndir af 

sorgmæddum börnum. Fyrir neðan myndirnar er texti sem gefur til kynna að 

börnin hafi verið yfirgefin („Did someone you love go away?... You look so all 

alone.“)
33

 sem samsvarar barni Peters sem hefur verið tekið frá honum og hann 

hefur því „yfirgefið“. Varla er hægt að taka þessu atriði bókstaflega en það er 

kvikmyndað á raunsæjan hátt. Í Taxi Driver eru engin atriði sem öruggt er að 

segja að séu ímyndun eða ofskynjun. Hins vegar eru mörg atriði sem virðast 

sprottin af þrám eða ótta aðalpersónunnar eða a.m.k. lituð af þeim. 

Áhorfandanum er gert að lesa í tvíræðnina.  

Allar þessar myndir sýna á ólíkan hátt fram á þá fjölmörgu möguleika sem 

kvikmyndalistin býður upp á til að miðla einstaklingsbundinni upplifun. Þær 

geta því allar nýst til að setja áhorfendur í spor hinna geðsjúku og slá þ.a.l. á 

ranghugmyndir og fordóma gagnvart þeim. 
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