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Ágrip 

Í þessari ritgerð er birtingarmynd ofbeldis í kvikmyndum bandaríska 

kvikmyndaleikstjórans Brian De Palma rannsökuð. Spurningar um tilgang og 

framsetningu ofbeldis eru skoðaðar og hvað sé sérstakt við ofbeldi mynda De Palma. 

Horft er framhjá spurningum um klám en í sumum tilvikum hefur De Palma verið 

sakaður um að ganga of langt í átt að klámmyndum. Í inngangi er stutt æviágrip  

kvikmyndaleikstjórans rakið og farið yfir feril hans. Allar kvikmyndir De Palma í 

fullri lengd eru ræddar í stuttu máli nema Dionysus in 69 (1970) og Home Movies 

(1979) en sú fyrr nefnda er tilraunamynd sem virðist ófáanleg þegar þetta er ritað. 

Annar kafli inniheldur stutta almenna umfjöllun um ofbeldi í öðrum kvikmyndum. 

Lögð er áhersla á þær kvikmyndir sem innihalda sömu eða svipaða birtingarmynd 

ofbeldis og er að finna í kvikmyndum De Palma. Þriðji kafli, sem jafnframt er aðal 

kafli ritgerðarinnar, tekur fyrir höfundareinkenni kvikmyndaleikstjórans. Þar verður 

fjallað um íhugun hans á gægjuhneigðinni sem kemur fyrir nánast í öllum myndum 

hans. Einnig er farið í lýsingar á ofbeldisatriðum í Sisters (1973), Carrie (1976), The 

Fury (1978) og Body Double (1984). Samanburð á De Palma og breska 

kvikmyndaleikstjóranum Alfred Hitchcock er einnig að finna í þriðja kafla. Í fjórða 

kafla eru tvær kvikmyndir De Palma greindar. Þetta eru Dressed to Kill (1980) sem 

greind er með hliðsjón af ofbeldisatriðum hennar og Mission: Impossible (1996) af 

hasarmyndahefðinni. 
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1 Inngangur 

„Ég vil ekkert sérstaklega búta niður konur, en það virðist virka.“ 

Brian De Palma (Pally, 2003, bls. 107) 

 

Brian De Palma fæddist þann 11. september árið 1940 í Newark, New Jersey. Hann 

flutti snemma til Philadelphiu og lærði eðlis- og tæknifræði við Columbia háskóla. 

Hann fékk brennandi áhuga á kvikmyndum eftir að hann sá Vertigo (Alfred 

Hitchcock, 1958), skipti út einni áráttu fyrir aðra, seldi tölvurnar sínar og keypti sér 

upptökuvél (Knapp, 2003, bls. xvii). Fyrstu stuttmyndina Icarus gerði hann árið 1960 

og á meðal þeirra sem fylgdu í kjölfarið var Wotan‘s Wake sem hann hlaut verðlaun 

fyrir árið 1962.
1
 

Strax í upphafi kvikmyndaferils síns var De Palma kominn með ákveðnar 

skoðanir um það hvernig ætti að gera kvikmyndir. Árið 1964 leikstýrði hann sinni 

fyrstu mynd í fullri lengd, The Wedding Party (kom ekki út fyrr en 1969), sem var 

undir sterkum áhrifum frá frönsku nýbylgjunni og einkenndist af skrípalátum, 

stökkklippingum, spunaleik, atriðum sýndum hratt og óhefðbundnum söguþræði. De 

Palma þráði að verða næsti Jean-Luc Godard og vildi helst gjörbylta bandarískri 

kvikmyndagerð (Knapp, 2003, bls. vi).
2
  

Önnur myndin hans Murder à la Mod (1968) er hálfgerð morðgáta með 

skrípalátum, frystum römmum og öðrum tilheyrandi einkennum frönsku 

nýbylgjunnar. Einnig má sjá áhrif Akira Kurosawa í myndinni en í henni er fjallað um 

morð frá þremur sjónarhornum líkt og í mynd Kurosawa Rashōmon (1950). Mörgum 

árum seinna, á tíunda áratugnum, urðu sögur séðar frá mörgum sjónarhornum talsvert 

meira áberandi í bandarískri kvikmyndagerð. Myndirnar Pulp Fiction (Quentin 

Tarantino, 1994), Jackie Brown (Quentin Tarantino, 1997) og Go (Doug Liman, 

1999) fengu t.a.m. allar hrós fyrir þessa sömu frásagnaraðferð. Í Murder à la Mod fá 

áhorfendur ennfremur að kynnast gægjuhneigðar áráttu De Palma í fyrsta sinn en það 

stílbragð átti eftir að verða eitt helsta höfundareinkenni hans. 

                                                 
1
 De Palma gerði alls átta stuttmyndir á sex árum, The Wedding Party var tekin upp á því tímabili: 

Icarus (1960), 660124, The Story of an IBM Card (1961), Wotan‘s Wake (1962), Jennifer (1964), Mod 

(1964), Bridge that Gap (1965), You Show Me a Strong Town and I‘ll Show You a Strong Bank (1966) 

og The Responsive Eye (1966) (Knapp, 2003, bls. ixx). 
2
 Franska nýbylgjan var ein mikilvægasta hreyfing kvikmyndasögunnar, það kemur því ekki á óvart að 

hún hafi þessi áhrif á ungan og upprennandi leikstjóra við að móta sinn eiginn stíl. 
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De Palma gerðist pólitískari í næstu mynd sinni Greetings (1968) en í henni 

fjallar hann m.a. um hræðslu við herkvaðningu í Víetnamstríðið og kenningar um 

John F. Kennedy morðið. Sömu skrípalætin eru til staðar og áður en nú með meiri 

áherslu á gægjuþörfina og alvarlegur undirtónn er farinn að hljóma. Myndin var ódýr í 

framleiðslu, en hún kostaði aðeins um 40.000 dollara. Ungir óþekktir leikarar og 

frumlegar tökur og klippingar gefa myndinni sérstakan neðanjarðarblæ. Robert De 

Niro sem lék lítið hlutverk í The Wedding Party leikur hér persónuna Jon Rubin sem 

haldinn er mikilli gægjuþörf og reynir að fá konur til að afklæðast fyrir framan 

upptökuvél. Svipað atriði er að finna í Murder à la Mod þar sem De Palma er sjálfur 

persónan á bak við vélina.
3
  

Hi, Mom! (1970) er nánast fullkomin blanda af einkennum avant-garde mynda 

og persónulegrar sýnar De Palma. Myndin er sjálfstætt framhald Greetings þar sem 

persónan John Ruben er nú kominn heim frá Víetnam og fer að gera klámmyndir með 

lélegum árangri. De Niro fer aftur með hlutverk Ruben sem er nú aðalpersóna 

sögunnar. Myndin kostaði aðeins 100 þúsund dollara í framleiðslu en miklar vonir 

voru bundnar við hana t.a.m. var hún forsýnd á Broadway að ósk Charles Hirsch, 

framleiðanda myndarinnar (Bartholomew, 2003, bls. 27). Stærð Broadway hentaði illa 

fyrir svona litla mynd og innkoma hennar í miðasölu var lítil (Bartholomew, 2003, 

bls. 27-28). Hins vegar heilluðust sumir gagnrýnendur á borð við Leonard Maltin af 

myndinni en hann gaf henni næstum fullt hús stjarna og sagði hana fyndna ádeilu 

(2000, bls. 621). Gægjuþörfin er tekin fyrir með skemmtilegri framsetningu þar sem 

Ruben myndar inn um glugga blokkar hinu megin við götuna. Gluggarnir verða sem 

rammar utan um líf fólks líkt og í mynd Hitchcock Rear Window (1954) nema hvað 

að ólíkt persónunni Jeff (James Stewart) í mynd Hitchcock þá fer Ruben að sjá sjálfan 

sig í römmunum og verður þannig þátttakandi í fantasíunni. 

De Palma flutti til Los Angeles snemma á áttunda áratugnum. Þá upphófst 

mikið hræringatímabil í sögu bandarískra kvikmynda sem oft er kennt við Nýju 

Hollywood. Tími leikstjórans og persónulegra hugsjóna var runninn upp. Hollywood 

var að breytast og óhætt er að segja að franska nýbylgjan hafi átt sinn þátt í þeim 

breytingum. Hugmyndin um kvikmyndahöfundinn, áleitin kvikmyndagerð og 

                                                 
3
 Í mynd sinni The Black Dahlia (2006) leikur hann aftur manninn fyrir aftan vélina í svipuðu atriði en í 

hvorugt skiptið kemur hann fyrir augu áhorfenda heldur heyrist aðeins í rödd hans. Það er áhugavert 

hvað De Palma er óhræddur við að blanda sjálfum sér, á bókstaflegan hátt, inn í íhugun sína á 

gægjuhneigðinni. 
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Mynd 1 – Brian De Palma og Angie Dickinson við 

tökur á Dressed to Kill (1980) 

byltingarkennd umfjöllunarefni voru helstu einkenni tímabilsins. Leikstjórar fengu 

mikla hvatningu og þess var jafnvel krafist að þeir sköpuðu sér eigin sérkenni. 

Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas, Paul Schrader og De Palma 

vinguðust í Los Angeles en De Palma og Scorsese höfðu þekkst áður í New York. 

Þessi hópur fékk viðurnefnið „kvikmyndaormarnir“ (e. movie brats) (Biskind, 1999, 

bls. 15), leikstjórarnir héldu hópinn og skiptust á hugmyndum. De Palma var þegar 

orðinn þekktur í New York á meðal leikstjóra kvikmynda sem framleiddar voru fyrir 

lágmarks fjárhæðir (e. low-budget movies) (Biskind, 1999, bls. 240). 

Kvikmyndaormarnir stóðu saman og áttu allir, nema De Palma, í góðu samstarfi við 

kvikmyndaframleiðandann Warner. De Palma var þrjóskur og orðinn of fastmótaður í 

sinni sýn til að spila eftir reglum framleiðenda. Warner réði hann þó til að leikstýra 

myndinni Get to Know Your Rabbit (1972) en rak hann þegar aðeins tvær vikur voru 

eftir af tökutímanum.
4
 Á meðan félagar hans voru allir að leikstýra sínum myndum og 

leggja grunninn að farsælum ferli átti De Palma í erfiðleikum með að koma 

hugmyndum sínum í framkvæmd.  

Næstu myndir De Palma 

tilheyra aðallega tveimur kvik-

myndagreinum eða nánar tiltekið 

blöndu af spennu- og hryllings-

myndum. Kvikmyndirnar Sisters 

(1973), Obsession (1976), Carrie 

(1976), The Fury (1978), Dressed 

to Kill (1980) og Body Double 

(1984) fjalla ýmist um klofinn 

persónuleika eða óeðlilega þrá-

hyggju og mætti því kalla þær sálfræðitrylla. De Palma er óhræddur við að skoða 

möguleika miðilsins og hvernig hann getur spilað með áhorfendur. Í upphafsatriði 

Sisters halda áhorfendur að þeir séu að fylgjast með fólki í búningsherbergjum en svo 

kemur í ljós að þetta er sjónvarpsþáttur með falinni myndavél, „The Peeping Tom 

Show“. Þetta er óhefðbundin leið við kynningu á aðalpersónum kvikmyndar en De 

Palma er einmitt hrifinn af þeim eiginleikum kvikmynda að geta blekkt og snýr á 

áhorfendur sem mest hann getur (Rubenstein, 2003, bls. 10). 

                                                 
4
 Engu var bætt við myndina og De Palma er titlaður leikstjóri hennar í dag. 
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Eftir Dressed to Kill skipti De Palma aðeins um gír og gerði hina vanmetnu 

Blow Out (1981) sem er pólitísk ádeila og fjallar um hvernig samsæriskenningar geta 

sprottið upp úr engu. Scarface (1983) fylgdi í kjölfarið en hún fjallar um persónuna 

Tony Montana (Al Pacino) og leið hans á toppinn í undirheimum Miami. Wise Guys 

(1986) var tilraun De Palma til að slá á léttari strengi en hún er grínmynd um tvo vini 

sem ná ekki að fóta sig í mafíuklíkunni sem þeir tilheyra. Myndin fékk dræma aðsókn 

í kvikmyndahúsum
5
 en næsta mynd hans The Untouchables (1987)

6
 varð hins vegar 

mjög vinsæl og fékk Sean Connery Óskarsverðlaun fyrir aukahlutverk í myndinni. Þar 

sem myndin gekk svona vel í miðasölu fékk De Palma byr undir báða vængi og gat nú 

gert mynd sem skipti hann miklu máli. Kvikmyndin Casualties of War (1989) var 

hörð ádeila á Víetnamstríðið þar sem fjórir bandarískir hermenn ræna og nauðga ungri 

víetnamskri stelpu og drepa hana svo til að hylja yfir glæpinn. Nýjasta mynd De 

Palma Redacted (2007) fjallar nánast um það sama nema að hún gerist í Íraksstríðinu. 

Í viðtali á NYFF (New York Film Festival) árið 2007 ræðir De Palma um tilgang sinn 

með myndinni. Hann segir tilgang hennar vera þann sama og í Casualties of War þar 

sem verið er að mótmæla tilgangslausum stríðum sem þessum. Þar kemur einnig fram 

að myndin hefur verið harðlega gagnrýnd fyrir að koma óorði á bandaríska hermenn 

og De Palma hafi jafnvel verið kallaður föðurlandssvikari. De Palma svaraði því til að 

allt sem komi fram í Redacted sé til staðar á veraldarvefnum. Bandarískir hermenn eru 

að setja inn á bloggsíður sínar myndbönd og annað efni sem De Palma vann með við 

gerð myndarinnar (IFC.com Voices of Independent Culture, 2010). 

Warner fékk De Palma til að leikstýra The Bonfire of the Vanities (1990) sem 

er byggð á samnefndri metsölubók eftir Tom Wolfe og kom út árið 1987. Myndin 

misheppnaðist algerlega, hún kostaði 47 milljónir dollara en innkoman aðeins 15 

milljónir í heildina (The Bonfire of the Vanities - Box office/business, 2010). Segja 

má að kvikmyndin Raising Cain (1992) virki best sem hálfgerð háðsádeila á De 

Palma sjálfan og þá sem gagnrýna hann hvað mest. Í henni má finna nokkur mjög vel 

gerð og stuðandi atriði. Eins er kvenpersóna myndarinnar Jenny (Lolita Davidovich) 

ein af þeim ákveðnustu og hugrökkustu í höfundarverki De Palma. 

Hið virta franska kvikmyndatímarit Cahiers du cinèma fór að veita De Palma 

nokkra eftirtekt þegar Carlito‘s Way kom út árið 1993 og kaus það hana bestu 

                                                 
5
 Wise Guys kostaði 13 milljónir dollara í framleiðslu en innkoman var aðeins 7 milljónir dollara (Wise 

Guys (1986) - Box office/business). 
6
 Næst tekjuhæsta myndin hans (Knapp, 2003, bls. xviii). 
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kvikmynd tíunda áratugarins.
7
 Í næstu myndum hans Mission: Impossible (1996), 

Snake Eyes (1998), Mission to Mars (2000), Femme Fatale (2002) og The Black 

Dahlia (2006) má sjá að De Palma hefur vissulega róast í blóðsúthellingum en 

myndirnar eru fagmannlega unnar og höfundareinkenni þeirra eru augljós jafnvel þó 

að sumar myndanna séu kannski þekktari sem „Tom Cruise mynd“ eða „Nicolas Cage 

mynd“. Sjónræn útfærsla myndanna er mögnuð fyrir augað og virðist kvikmyndataka 

mynda hans henta vel spennu- og hasarmyndum. 

De Palma hefur verið harkalega gagnrýndur af femínistum fyrir 

birtingarmyndir ofbeldis og framsetningu kvenna í myndum hans. Til að skoða 

réttmæti slíkrar gagnrýni verður fyrst að svara því hvort De Palma sé að leggja 

blessun sína yfir ofbeldi gegn konum sérstaklega eða hvort hann veki athygli á slíku 

ofbeldi. Aðrar gagnrýnisraddir saka hann um að leggja of mikla áherslu á formið 

frekar en innihaldið og að stela frá öðrum leikstjórum, einkum Alfred Hitchcock. 

Kenneth MacKinnon skoðar réttmæti slíkrar gagnrýni í bók sinni Misogyny in the 

Movies: The De Palma Question. Af öðrum mikilsvirtum kvikmyndafræðingum og 

gagnrýnendum, auk MacKinnon, hafa Robin Wood og Pauline Kael einnig reynt að 

taka upp hanskann fyrir De Palma í skrifum sínum um myndir hans. Wood telur De 

Palma ekki vera að stela frá Hitchcock og finnst að sumir femínistar einfaldi stundum 

um of greiningu sína á gægjuhneigð (1986, bls. 138 og 141). Keal var helsti málsvari 

De Palma og gaf myndum hans yfirleitt jákvæða gagnrýni í skrifum sínum. Henni 

fannst femínistar ekki koma auga á snilli De Palma sem leikstjóra (MacKinnon, 1990, 

bls. 19). Stuðst verður nokkuð við túlkanir MacKinnon og Wood hér á eftir en 

auðvitað skiptir máli hvernig framsetningu ofbeldis er háttað í kvikmyndum og hvaða 

tilgangi það þjónar. Miðað við þróun ofbeldis í kvikmyndum síðustu áratugi, t.a.m. 

hjá leikstjórum á borð við Quentin Tarantino, David Fincher, Chan-wook Park og 

Takashi Miike, má hugsanlega líta á De Palma sem einn brautryðjanda í framsetningu 

ofbeldis. Honum finnst að leikstjórar eigi að hafa nógu mikinn metnað til að sjá fyrir 

sér sjónræna möguleika í annars venjulegum atriðum handritsins (Rubenstein, 2003, 

bls. 7). 

Í öðrum kafla fer fram stutt yfirferð á ofbeldi í kvikmyndasögunni, aðallega þeirri 

bandarísku, og þá með áherslu á svipaðar birtingarmyndir ofbeldis og finna má í 

                                                 
7
 Ekki nóg með það heldur komust Snake Eyes (1998), Mission: Impossible (1996), tekjuhæsta myndin 

hans, Mission to Mars (2000), þriðja tekjuhæsta myndin hans og Redacted inn á topp tíu lista blaðsins 

hvert ár fyrir sig (Johnson, 1995). 
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kvikmyndum De Palma. Þær myndrænu áherslur og áráttur sem einkenna verk hans 

sem og áhugi hans á Hitchcock verða til umfjöllunar í kaflanum þar á eftir. Loks 

verða tvær kvikmyndir De Palma greindar. Þetta eru myndirnar Dressed to Kill sem 

skoðuð verður í ljósi sérkenna leikstjórans og Mission: Impossible verður skoðuð út 

frá þeirri kvikmyndagrein sem þar er unnið með. 
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2 Almennt um ofbeldi í kvikmyndum 

Ofbeldi í kvikmyndum er æði víðtækt og birtingarmyndir þess margar. Í þessu yfirliti 

verður aðallega fjallað um bandarískar kvikmyndir sem búa yfir áþekkri 

birtingarmynd ofbeldis og finna má í kvikmyndum De Palma. 

2.1 Áhorfendur dregnir inn í söguheim kvikmyndanna 

Ofbeldi hefur tilheyrt kvikmyndum frá upphafi þeirra. Birtingarmynd ofbeldis hefur 

hins vegar breyst mikið og nú í dag virðist fátt vera óæskilegt eða bannað. Ein af 

fyrstu kvikmyndum sögunnar, The Great Train Robbery (Edwin S. Porter, 1903), 

fjallar um hóp kúreka sem ræna lest. Myndin þótti grípandi vegna ofbeldisfullrar 

atburðarásar (Thompson & Bordwell, 2003, bls. 30). Eðli ofbeldisins er þannig háttað 

að menn eru annað hvort slegnir í rot, bundnir fastir eða skotnir niður með byssum. Í 

lok myndarinnar er síðan sýnd nærmynd af einum kúrekanum að hleypa af byssu sinni 

beint í myndavélina.
8
 Áhorfendur upplifa það sem svo að verið sé að skjóta á þá og 

það leið yfir margan bíógestinn við þessi ósköp (Jónas Knútsson, 2009, bls. 20). Enn 

þann dag í dag er verið að leika sér með að „færa“ áhorfendur inn í söguheim 

kvikmyndanna sem er nokkuð algeng aðferð til áhrifaauka í spennumyndum og þá 

sérstaklega í hrollvekjum. Atriði þar sem áhorfendur horfa á myndina út frá 

sjónarhorni fórnarlambsins eru algeng og áhrifarík en einnig er mikið um atriðið þar 

sem sjónarhorn gerandans er sýnt. Dæmi um hvoru tveggja má finna í myndum á borð 

við Psycho (Alfred Hitchcock, 1960), Peeping Tom (Michael Powell, 1960), A 

Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971), Halloween (John Carpenter, 1978), I Spit 

on Your Grave (Meir Zarchi, 1978), The Shining (Stanley Kubrick, 1980), The Evil 

Dead þríleikurinn
9
 (Sam Raimi, 1981, 1987 og 1992), Manhunter (Michael Mann, 

1986), Goodfellas (Martin Scorsese, 1990), The Silence of the Lambs (Jonathan 

Demme, 1991), Natural Born Killers (Oliver Stone, 1994), Strange Days (Kathryn 

Bigelow, 1995), Stir of Echoes (David Koepp, 1999) og Battle Royale (Kinji 

Fukasaku, 2000). Michael Haneke gengur þó mun lengra í mynd sinni Funny Games 

(2007)
10

 þar sem hann lætur óþokka myndarinnar, Paul (Michael Pitt) og Peter (Brady 

                                                 
8
 Sýningarhúsin fengu reyndar að ráða hvort að þau sýndu þetta tiltekna atriði í upphafi myndarinnar 

eða í lokin (Thompson & Bordwell, 2003, bls. 31). 
9
 Önnur myndin heitir Evil Dead II en sú þriðja Army of Darkness. 

10
 Michael Haneke endurgerði sína eigin mynd frá 1997 en sú austuríska ber sama titil. 
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Corbet), ekki aðeins tala við og horfa á áhorfendur heldur einnig spóla liðið atriði til 

baka og breyta útkomu þess af eigin hentisemi. Paul og Peter virðast því hafa algera 

stjórn á framgangi frásagnarinnar og geta því aldrei „tapað“. Haneke er hér að leika 

sér með áhorfendur á einstaklega áhrifaríkan hátt því þeir, sem og fórnarlömb Paul og 

Peter, eiga enga von um jákvæðan endi. 

2.2 Tilgangur og framsetning 

Mikilvægt er að hafa í huga tilgang og framsetningarmáta ofbeldis í kvikmyndum. 

Spyrja verður fyrir hverja slíkar myndir eru gerðar. Í bók sinni Preposterous Violence 

segir James Twitchell að framleiðendur séu mjög meðvitaðir um hverjir sækja 

bíóhúsin og á hverjum þeir græða mest. Á seinni hluta 20. aldar var aldurshópurinn 

12-20 ára stærsti markhópur flestra kvikmynda (1989, bls. 15). Carol J. Clover bendir 

einnig á að lang stærsti markhópur hryllingsmynda séu ungir karlmenn (1992, bls. 7). 

Hins vegar segir hún að framleiðendur hryllingsmynda fari lítið eftir markhópum 

heldur reiði sig á hugboð og eftirhermur (1992, bls. 6). Vissulega er það ágætis 

skýring á tilgangi og ótrúlegum vinsældum framhaldsmynda þar sem sama formúlan 

er endurunnin aftur og aftur. Óendanleg dæmi eru til um slíkt í 

hryllingsmyndageiranum og hafa t.d. verið gerðar fjölmargar framhaldsmyndir af 

Psycho, Halloween, Friday the 13th (Sean S. Cunningham, 1980), A Nightmare on 

Elm Street (Wes Craven, 1984), Scream (Wes Craven, 1996) og Saw (James Wan, 

2004).
11

 Wood talar um ófrumleika Hollywood en að endurgerðir og framhaldsmyndir 

séu hreinlega það sem almenningur vill (Wood, 1986, bls. 140). Hvað sem því líður 

þá er nokkuð ljóst að gróft ofbeldi í kvikmyndum hefur færst í aukana síðustu árin og 

sennilegt að vinsældir hryllingsmyndanna hafi þar áhrif á.
12

 

Kynferðislegt ofbeldi er afar viðkvæmt til myndrænnar útfærslu og því þurfa 

leikstjórar að vanda til verka þegar um það er fjallað í kvikmynd. Hrollvekjan I Spit 

on Your Grave (Meir Zarchi, 1978) er mjög umdeild fyrir sína framsetningu en hún 

fjallar um persónuna Jennifer Hills (Camille Keaton) sem hefnir sín á mönnum sem 

nauðguðu henni. Kvikmyndagagnrýnandanum Roger Ebert þótti framsetning 

                                                 
11

 Það er enn verið að gera framhaldsmyndir við Saw seríuna en þær eru nú orðnar sex. Halloween og 

Friday the 13th eru endurlífgaðar reglulega, annað hvort eru fyrstu myndirnar endurgerðar, gert er 

framhald eða forsaga sem er mjög vinsælt þessa dagana. Til dæmis má nefna myndirnar Exorcist: The 

Beginning (Renny Harlin, 2004) og The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (Jonathan 

Liebesman, 2006). 
12

 Gróft ofbeldi í sjónvarpsþáttum hefur einnig færst í aukana. Dæmi um sjónvarpsþætti með grófu 

ofbeldi eru The Sopranos (1999), 24 (2001), The Shield (2002), Rome (2005), Dexter (2006) en 

þáttaraðirnar hafa fengið fjölda verðlauna og þykja færa sjónvarpsþætti upp á nýjan stall. 
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ofbeldisatriðanna (hópnauðgana) vafasöm því Zarchi notar sjónarhornsskot til að 

„þröngva“ áhorfendum til að samsama sig með árásarmönnunum frekar en 

fórnarlambinu (MacKinnon, 1990, bls. 107). Atriði þar sem áhorfendur eru látnir 

samsama sig með morðingjanum eru algeng í hrollvekjum og telur Clover að 

áhorfendur séu bæði rauðhetta og úlfurinn í hryllingsmyndum því að máttur 

upplifunarinnar liggur í því að þekkja báðar hliðar sögunnar (1992, bls. 12). Christian 

Metz heldur því fram að áhorfandinn geti ráðið hverju hann vill samsama sig á hvíta 

tjaldinu en auðvitað getur tökustíll leikstjórans haft einhver áhrif (Metz, 2003, bls. 

79). Sjónarhornsskot gerendanna í myndinni I Spit on Your Grave er truflandi og 

óþæginleg en líklegt er að áhorfendur hafi samt samsamað sig Jennifer. Þó 

athugasemdir Ebert séu skiljanlegar þá verður að hafa í huga að áhorfandinn geti haft 

gagnrýna hugsun. 

Líkt og kvikmyndin I Spit on Your Grave var kvikmynd Stanley Kubricks A 

Clockwork Orange (1971) mjög umdeild. Hún var bönnuð í Bretlandi í 26 ár (1974-

2000) vegna ofbeldisatriðanna sem yfirvöld töldu ýta undir ofbeldi og óttuðust 

eftirhermur (Hughes, 2000, bls. 171-172). Til eru dæmi um fréttaflutning af 

ofbeldiverkum í samfélaginu sem voru tengd með beinum hætti við myndina, t.d. var 

því haldið fram í Daily Mail að „Clockwork Orange gengi“ hafi ráðist á 

heimilislausan mann og barið hann til dauða (Hughes, 2000, bls. 170). Í dag er 

myndin talin klassísk háðsádeila og var hugsanlega á undan sinni samtíð. Eins er oft 

ástæða til að horfa á kvikmyndir í víðara samhengi sem stundum getur verið erfitt að 

átta sig á fyrr en löngu síðar. 

2.3 Ofbeldisfullur húmor 

Húmor tengist oft ofbeldi en þá breytist tilgangur þess. Mætti hér nefna teiknimyndir 

fyrir börn á borð við Tomma og Jenna, Villa spætu, Kalla kanínu og félaga í Looney 

Tunes. Hér er framsetningin spaugileg og vekur upp hlátur líkt og t.d. skrípalæti 

Charlie Chaplin og Buster Keaton á þögla tímabilinu. Í greininni „Honey I Warped 

the Kids“ frá 1993 eftir Carl M. Cannon er vitnað í margar rannsóknir sem leiða í ljós 

að ofbeldi teiknimynda, á borð við þær sem nefndar eru hér að ofan, sé mjög óhollt 

fyrir börn og stuðli að ofbeldishneigð (1993, bls. 18).  Þó svo að töluvert ofbeldi sé að 

finna í þess háttar gríni vill Brian Siano
13

 meina að börn fái tilfinningu fyrir 

                                                 
13

 Brian Siano er rithöfundur og rannsóknarmaður. Hann er dálkahöfundur „The Skeptical Eye“ sem 

birtist reglulega í tímaritinu The Humanist (1994, bls. 25). 
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ævintýrum og læri hluti eins og hugrekki og hetjudáðir (1994, bls. 25). Fyrst 

spaugilegt ofbeldi teiknimynda fái sinn skerf af gagnrýni er skiljanlegt að dulinn og 

kaldhæðinn húmor De Palma fái það einnig. 

Svartur húmor er annars konar grín en þó náskylt gríni teiknimyndanna. Þannig 

grín vekur upp óþægilega tilfinningu hjá áhorfendum og umhugsun um efnið. 

Spaugileg og kaldhæðnisleg hlið atriðanna er einnig til staðar. Kvikmyndir De Palma 

hafa lúmskan svartan húmor sem er hvað mest áberandi í upphafi ferils hans. Til að 

gefa nokkra yfirsýn yfir myndir sem hafa svartan húmor á einn eða annan hátt mætti 

tína til: Monsieur Verdoux (Charlie Chaplin, 1947), Sunset Blvd (Billy Wilder, 1950), 

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley 

Kubrick, 1964), The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in 

My Neck (Roman Polanski, 1964), Everything You Always Wanted to Know About 

Sex* But Were Afraid to Ask (Woody Allen, 1972), A Fish Called Wanda (Charles 

Crichton, 1988), Pulp Fiction, Dead Funny (John Feldman, 1994), In the Company of 

Men (Neil LaBute, 1997), Happiness (Todd Solondz, 1998), Very Bad Things (Peter 

Berg, 1998), I Kina spiser de hunde (Lasse Spang Olsen, 1999), Shaun of the Dead 

(Edgar Wright, 2004) og Tropic Thunder (Ben Stiller, 2008). Húmorinn kemur fram í 

sumum tilfellum strax í titli myndarinnar. Ofbeldi, kynlíf og húmor blandast saman á 

einn eða annan hátt í þessum tilteknu myndum. Þess konar grín er alls ekki fyrir alla 

enda myndirnar misjafnlega vinsælar meðal gagnrýnenda og áhorfenda. 

2.4 Hægar tökur til áhrifaauka 

Japanski leikstjórinn Akira Kurosawa var einna fyrstur leikstjóra til að beita hægum 

tökum í ofbeldisatriðum en finna má slík atriði þegar í fyrstu myndinni hans, Sanshirō 

Sugata (1943). Í Sjö samúræjum (Shichinin no samurai, 1954) notar hann hægar tökur 

þegar hann sýnir persónur deyja. Að sýna atriði hægt er vandmeðfarið frásagnameðal 

en ef vel tekst til getur það verið mjög áhrifaríkt og staðið í áhorfendum lengi líkt og 

þegar liðþjálfinn Elias (Willem Dafoe) deyr í Platoon (Oliver Stone, 1986). Eftir 

árangurslaust hlaup undan byssuskotum óvinarins fellur Elias loks á hnén og teygir 

hendur sínar til himins í því sem hann gefur upp öndina, allt sýnt í hægri töku. Vel 

upp byggð og stíliseruð hasaratriði geta verið svöl, nýstárleg og mikilfengleg eins og í 

Bonnie and Clyde (Arthur Penn, 1967), The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969), Die 

Hard (John McTiernan, 1988), The Killer (John Woo, 1989), Braveheart (Mel 

Gibson, 1995), Face/Off (John Woo, 1997), The Matrix (Wachowski bræður, 1999), 
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Gladiator (Ridley Scott, 2000) og The Lord of the Rings þríleikur (Peter Jackson, 

2001, 2002, 2003). Hægar tökur eru orðnar daglegt brauð til áhrifaauka í 

ofbeldisatriðum. 

2.5 Kvikmyndagreinar 

Kvikmyndir eru yfirleitt flokkaðar í ákveðnar kvikmyndagreinar á borð við vestra, 

spennumyndir, grínmyndir og hryllingsmyndir. Greinarnar eru margar sem og 

undirgreinar en þar má nefna spagettívestra sem er undirgrein vestrans (Langford, 

2005, bls. 55). Sumir leikstjórar vinna nánast eingöngu í einni kvikmyndagrein eins 

og John Ford tilheyrði vestrum, Alfred Hitchcock var ekki kallaður meistari 

spennumynda fyrir ekki neitt og Wes Craven endurvinnur formúlu hryllingsmynda 

ótal sinnum. Myndir þeirra fara nánast algjörlega eftir skilgreiningu 

kvikmyndagreinanna. Til eru leikstjórar eins og Quentin Tarantino sem reyna að gera 

eitthvað nýtt við eldri hefðir og blanda saman mismunandi kvikmyndagreinum á 

frumlegan máta. Kill Bill myndir Tarantino (Vol. 1, 2003 og Vol. 2, 2004) eru t.d. 

einhvers konar blanda af kung-fu bardagamynd og hryllingsmynd annars vegar en 

hasar- og  spennumynd hins vegar. Sumir leikstjórar eru fjölbreyttir og gera myndir í 

sem flestum kvikmyndagreinum. Stanley Kubrick var einn af þeim sem vann með 

margar kvikmyndagreinar og gerði flestar myndir í helstu greinunum. Sama má segja 

um De Palma sem hefur unnið með margar kvikmyndagreinar en reynir ávallt að 

hressa upp á gamlar fastmótaðar hefðir. 
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3 Birtingarmynd ofbeldis í kvikmyndum De Palma 

„Action!, Print!, More blood!“ 

De Palma við tökur á The Fury (Amis, 1987, bls. 82) 

 

Gægjuþörf, mikið blóð, hægar tökur og svartur húmor einkenna ofbeldi í 

kvikmyndum De Palma. Hann hefur gert 28 kvikmyndir í fullri lengd og koma þessir 

þættir mismikið fyrir í öllum þeirra. Greinilegt er að kvikmyndagreinin sem hann er 

að vinna með hverju sinni hefur áhrif á magn, tilgang og framsetningu ofbeldisins. 

Fórnarlömb spennu- og hryllingsmynda eru af báðum kynjum þótt konur virðist oftar 

notaðar sem fórnarlömb. Hins vegar forðast De Palma að nota steríótýpur á borð við 

saklausa konu í hættu sem þarf karlkynshetju til að bjargar sér (e. damsel in distress). 

Karlkynshetjunni í myndum hans mistekst einmitt oftast nær að bjarga konunni og eru 

sögulokin þar af leiðandi á neikvæðum nótum. Hvað sem því líður þá fer De Palma 

eftir þeim hefðum sem tilheyra hverri kvikmyndagrein fyrir sig en lætur þær þó ekki 

takmarka stíl sinn. 

Myndræni þáttur ofbeldisins er mjög blóði drifinn, stíliseraður auk þess sem 

ofbeldið er magnað upp til áhrifaauka. Ofbeldið er hvað mest í myndum hans frá 

áttunda- og níunda áratugnum, t.a.m. Sisters, Carrie, The Fury, Dressed to Kill, Blow 

Out, Scarface, Body Double, The Untouchables og Casualties of War. Hann var hvað 

afkastamestur á þessu tímabili og leikstýrði 16 myndum á tuttugu árum. Mikill 

drifkraftur og sjálfsöryggi skín af honum eins og sést á svörum hans í viðtali við Lynn 

Hirschberg á lokastigi Scarface. De Palma segist vera þreyttur á ritskoðun, hann hafi 

neyðst að klippa Dressed to Kill svo að hún yrði ekki bönnuð innan 18 ára
14

. Eftir 

Scarface segist hann ætla að gera rosalega grófa mynd með spennu, hryllingi og 

kynlífi og láta sig engu skipta þó að myndin verði bönnuð innan 18 ára (Hirschberg, 

2003, bls. 90-91). Myndin var Body Double og þrátt fyrir nekt, viðkomu í 

klámmyndaiðnaðinn og eitthvað grófasta ofbeldisatriði De Palma fyrr og síðar var 

hún aðeins bönnuð yngri en 17 ára. 

                                                 
14

 Í Bandaríkjunum fengu kvikmyndir „X stimpil“ (var breytt í NC-17 árið 1990) sem þýðir að myndin 

er bönnuð yngri en 18 ára (Motion Picture Association of America, 2005). Það er fjárhagslega slæmt að 

fá „X stimpil“ á myndina því sumir auglýsingamiðlar fjalla ekki um þannig myndir sem og sum 

kvikmyndahúsin taka þær ekki til sýningar (Bouzereau, 2001). 
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Mynd 2 – Dominique (Margot Kidder) stingur í átt að áhorfend-

um í Sisters (1973). 

3.1 Vitund áhorfenda 

Helsta einkenni De Palma er notkun hans á sjónarhornsskotum. Hann skiptir á milli 

sjónarhorns fórnarlambs og sjónarhorns geranda. Greinilegt er að De Palma er að 

leika sér með þessa aðferð til að blekkja og stuða áhorfendur. Mjög góð dæmi um 

slíka nálgun í öðrum kvikmyndum eru sturtuatriðið í Psycho og upphafsatriði 

Halloween. Upphaflega má rekja þennan mikla áhuga De Palma á gægjuhneigð til 

Alfred Hitchcock. Báðir leikstjórarnir tengja gægjuhneigð við kvikmyndamiðilinn og 

áhorfendur gleyma sjaldnast því að þeir séu að horfa á kvikmynd, áhorfendum eru 

ávalt skipað í hlutverk þess sem gægir (Wood, 1986, bls. 141). Sjónarhornsskot kalla 

á gagnrýni og þá helst þegar áhorfendur „verða“ að samsama sig morðingja eða 

nauðgara eins og í myndinni I Spit on Your Grave. Má nefna í þessu samhengi að De 

Palma gekk ekki svo langt í nauðgunaratriðum Casualties of War og Redacted. 

Fyrsti sálfræðitryllir De Palma Sisters fjallar um Dominique/Danielle (Margot 

Kidder) sem er geðklofi og drepur elskhuga sinn á mjög hrottalegan hátt. Elskhuginn, 

Phillip (Lisle Wilson), er stunginn í innanvert lærið, munninn og oft í bakið. Annað 

fórnarlamb Dominique/Danielle er eiginmaður hennar Emil (William Finley) en hún 

sker hann með rakhníf í innanvert lærið. Talsvert er um blóð í atriðunum en í því fyrra 

leikur De Palma sér með áhorfendur. Atriðið er tekið þannig að Dominique stekkur 

fram og stingur með hníf í 

átt að myndavélinni sem 

hefur stuðandi áhrif og 

bregður þannig áhorf-

endum. Sjónarhorn fórnar-

lambsins er sýnt og því 

fást þessi áhrif en við 

dýpri túlkun atriðisins vill 

Robin Wood meina að hér 

sé verið að notast við kenningar Sigmund Freud um geldingu (Ödipusar duldina)
15

. 

Wood gengur þetta langt og segir að allar myndir De Palma fjalli um geldingu á einn 

eða annan hátt (Wood, 1986, bls. 135). Áhugavert hefði verið að vita hvernig hann 

                                                 
15

 Ödipusar duldin er kenning Sigmund Freud sem fjallar um að á vissum aldri myndast þrá í 

undirmeðvitund okkar til foreldris af andstæðu kyni og þörf fyrir að losna við foreldrið af sama kyni. 

Refsingin fyrir þessar siðlausu kenndir segir Freud vera gelding (Wood, 1986, bls. 135). 
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tengir geldingu við fyrstu myndir De Palma eins og The Wedding Party, Murder à la 

Mod, Greetings og Hi, Mom!. 

3.2 Blóði drifið ofbeldi 

De Palma færir sig upp á skaftið með Carrie en þá fær blóðið enn stærra hlutverk ef 

svo má að orði komast. Myndin er gerð eftir samnefndri metsölubók Stephen King frá 

árinu 1974 og fjallar um Carrie White (Sissy Spacek) sem hefur hugarorkukrafta (e. 

telekinesis powers). Henni er strítt í skólanum og undir lokin notar hún þessa 

hæfileika til að hefna sín á þeim sem stríddu henni. Carrie er fórnarlambið, hetjan og 

skúrkurinn eins og Clover bendir á (1992, bls. 4). Pauline Kael fannst notkunin á 

skiptum ramma í atriðinu þegar Carrie hefnir sín hafa verið mistök að hálfu De Palma 

því að ruglingurinn dregur úr upplifun áhorfenda (MacKinnon, 1990, bls. 130). 

MacKinnon bendir á að einmitt út af skiptum ramma fái áhorfendur tíma til að melta 

atriðið og meðtaka allt sem gerist í stað þess að vera tilfinningalega tengdir 

atburðarásinni (1990, bls. 130).  

Það má segja að The Fury sé há dramatísk þar sem Peter (Kirk Douglas) rétt 

sleppur við morðtilraun besta vinar síns Ben (John Cassavetes) en sonur Peter, Robin 

(Andrew Stevens), telur að faðir sinn sé dauður og Ben gengur honum í föður stað. 

Með hjálp Gillian (Amy Irving) tekst Peter að finna Robin en það er um seinan því 

búið er að heilaþvo strákinn, sem hendir sér í kjölfarið fram af húsþaki og deyr. Peter 

reyndi að ná til hans í tæka tíð en honum mistekst líkt og öðrum karlkynshetjum í 

myndum De Palma. Sorgin verður Peter yfirsterkari, hann hendir sér einnig fram af 

þakinu og deyr. Myndin er einnig spennandi eltingaleikur í anda North by Northwest 

(Alfred Hitchcock, 1959) þar sem óþokkarnir eru að elta Peter og reyna að drepa hann 

en á sama tíma er Peter að elta þá til að hafa upp á syni sínum (Wood, 1986, bls. 141). 

Myndin fellur líka undir vísindaskáldskap þar sem Robin og Gillian hafa bæði 

hugarorkuhæfileika líkt og Carrie White. Í þessum hæfileikum felst bæði 

hryllingurinn og ofbeldið. Meðal annars geta þau sprengt fólk í tætlur, hæfileiki sem 

David Cronenberg gerði að umfangsefni sínu í Scanners þremur árum seinna. Ýktustu 

ofbeldisatriði myndarinnar eru tvö. Það fyrra er þegar Robin notar hugarorkuna til að 

lyfta kvenmanni upp í loftið og snýr henni á ógnar hraða í hringi þar til þrýstingurinn 

verður það mikill að blóðslettur taka að dreifast um herbergið og hún deyr. Það seinna 

gerist í lok myndarinnar þegar Gillian hefnir fyrir Peter og Robin með því að sprengja 

Ben bókstaflega í tætlur og blóðið slettist um allt herbergið líkt og í því fyrra. 
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Ofbeldið er því mjög myndrænt og í anda hryllingsmynda þar sem blóðinu er leyft að 

flæða. 

3.3 Hægar tökur De Palma 

Hægar tökur koma fyrir í nánast öllum kvikmyndum De Palma. Með þessu stílbragði 

má ætla að hann sé að reyna að hafa áhrif á það hvernig áhorfendur meðtaki atriðin. 

Undir lok myndarinnar Blow Out er spennandi atriði sýnt í hægri töku þar sem Jack 

(John Travolta) ætlar að koma Sally (Nancy Allen) til bjargar en er of seinn. 

Morðinginn, Burke (John Lithgow) er að ráðast á Sally og Jack þarf að hlaupa upp 

tröppur til að komast til þeirra. Þar sem atriðið er í hægri töku er tíminn lengur að líða 

og áhorfendur verða óþreyjufullir og spenntir yfir því hvort Jack nái til hennar í tæka 

tíð. Tröppuatriðið í The Untouchables er einnig mjög gott dæmi um hægar tökur og 

vel uppbyggða framvinduklippingu. Ólíkt Kurosawa notar De Palma sjaldan hægar 

tökur til að sýna persónur deyja.
16

 De Palma notar hægar tökur til að byggja upp 

spennu meira en nokkuð annað: „You have to scare people; it‘s part of the genre, but 

it’s not the most important part. It’s the anticipation, the waiting for something that’s 

going to happen. The dread, that’s where the artistry is involved“ (Kapp, 2003, bls. 

ix). Hann segir enn fremur að allt hafi sinn tilgang sem er oftast að hvetja til 

tilfinningalegrar stigmögnunar hjá áhorfendum (Kapp, 2003, bls. ix).  

3.4 Húmor De Palma 

All flestar myndir De Palma fela í sér einhvers konar svartan eða kaldhæðinn húmor. 

Það ber mest á skrípalátum í fyrstu myndum hans en eðli húmorsins breytist svo og 

verður minna áberandi. Greetings og Hi, Mom! eru háðsádeilur og húmorinn kraumar 

undir alvarlegum umfjöllunarefnum. Líkt og í lokaatriði Greetings þegar Ruben lætur 

veru sína í hernum og það að hann er staddur í Víetnam ekki hafa áhrif á 

gægjuþörfina. Hann er í sjónvarpsviðtali og þegar hann kemur auga á vítenamska 

konu reynir hann að nýta sér aðstæðurnar. Hann segir tökumanninum að mynda 

konuna, síðan hleypur Ruben til hennar og reynir að fá hana til að afklæðast. Eins er 

kaflinn „Baby Be Black“ í Hi, Mom! mjög kaldhæðinn en hann fjallar um svart fólk 

sem vill leyfa hvítu fólki að upplifa hvað það er að vera svartur á þessum tíma. 

                                                 
16

 Þó kemur það fyrir eins og þegar Tony Montana (Al Pacion) deyr í Scarface og Carlito Brigante (Al 

Pacino) í Carlito‘s Way. 
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Spurður út í það hvort honum finndist myndir sínar vera svartsýnar eða 

niðurdrepandi svarar De Palma því játandi, honum finnist þær í takt við sína 

persónulegu upplifun á heiminum (Bartholomew, 2003, bls. 35). Hins vegar segir 

hann einnig: „My view of the world is ironic, bitter, acid, but basically funny, too. I’m 

a real gallows humorist, I see something funny in the most grim circumstances“ 

(Bartholomew, 2003, bls. 36). Þetta má sjá í myndum hans en í stað þess að taka undir 

þessa spaugilegu hlið hans virðast gagnrýnendur einblína á það neikvæða. Samanber 

þá staðreynd að De Palma hefur aldrei náð að slá í gegn á sama hátt og félagar hans 

Scorsese, Spielberg og Lucas. 

3.5 Gagnrýni á kvikmyndir De Palma 

Ofbeldisatriðin í Dressed to Kill og Body Double eru mjög gróf og áhrifamikil. Í 

Dressed to Kill, sem verður greind betur í næsta kafla, sýnir De Palma kvenpersónu 

drepna í lyftu með rakhníf. Önnur kvenpersóna er skorin á háls undir lokin þótt það 

reynist raunar vera draumur. Morðatriðið í Body Double er kannski það alræmdasta á 

löngum ferli leikstjórans þar sem morðinginn borar í gegnum kvenpersónu og gólf svo 

að blóðið tekur að leka niður á næstu hæð. 

Birtingarmynd kvenna í Dressed to Kill og Body Double fór sérstaklega fyrir 

brjóstið hjá mörgum femínistum. Kvenhatari og sadisti varð fljótt viðurnefni De 

Palma hjá þeim sem töldu myndir hans ofbeldisfullar og klámfengnar. Sjálfur hefur 

De Palma svarað slíkum ásökunum á eftirfarandi máta: 

I’m a visual stylist. I like interesting visual spaces, architecture. I 

like photographing women because they’re aesthetically interesting. 

I’m interested in motion, sometimes violent motions because they 

work aesthetically in film. I like mysteries and plots with reversals. I 

have a dark image of society in which people are manipulating each 

other. Maybe that has to do with the world I work in (Pally, 2003, 

bls. 99). 

Jafnframt mætti benda á að leikkonur fá krassandi hlutverk hjá De Palma og því fjarri 

lagi að þær séu ávallt í hlutverkum fórnarlambsins. Sisters, Carrie, The Fury, Dressed 

to Kill, Raising Cain og Femme Fatale eru allt myndir sem hafa ýmist kvenhetjur eða 

kvenkyns morðingja. De Palma spyr einnig á móti hvort það sé betra eða siðferðislega 

réttlætanlegra að búta niður karlmann (Knapp, 2003, bls. ix). 
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3.6 Lærimeistarinn og nemandinn 

„My films are very different from Hitchcock‘s 

and I think anyone with a brain can see it.“ 

De Palma (Müller, 2003)  

 

De Palma hefur nánast linnulaust verið ásakaður um að gera ekkert nema að herma 

eftir öðrum leikstjórum. Hann vísar í Masculin/Féminin (Jean-Luc Godard, 1966) í 

myndinni Greetings, The Cabinet of Dr. Caligari (Robert Weine, 1920) í myndinni 

Phantom of the Paradise (1974), Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) í 

myndunum Blow Out og Femme Fatale, Beitiskipið Potemkin (Bronenosets 

Potyomkin, Sergei Eisenstein, 1925) í myndinni The Untouchables, The Bridge on the 

River Kwai (David Lean, 1957) í myndinni Casualties of War, Peeping Tom í 

myndinni Raising Cain, og 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) í 

myndinni Mission to Mars (Knapp, 2003, bls. xi). Fyrirferðarmest í höfundarverki De 

Palma er þó aðdáun hans á Hitchcock og vísar De Palma oft á misáberandi hátt í 

myndir hans. Sisters og Dressed to Kill eiga rætur að rekja til Psycho og Rear 

Window, Obsession til Vertigo (1958), Blow Out og Hi, Mom! til Rear Window, 

Carrie til Marnie (1964) og The Fury til North by Northwest (Wood, 1986, bls. 141). 

Ætli það fari ekki eftir sjónarmiði hvers og eins hvort um er að ræða vísanir eða 

stuldur. Framvinduklippingu tröppuatriðisins í The Untouchables (sem er vísun í 

Odessa-tröppuatriði Eisenstein í Beitiskipinu Potemkin) hefur verið lýst sem magnaðri 

uppbyggingu á spennu en einnig sem truflandi sjálfumgleði hjá De Palma (Corrigan & 

White, 2004, bls. 160). Þar sem De Palma hefur aldrei haldið því fram að um hans 

hugmyndir eru að ræða þá má líkja þessu við heimildavinnu og því ekki stuldur. 

Wood bendir einnig réttilega á að þegar Bob Fosse líkir eftir Federico Fellini eða 

Woody Allen eftir Ingmar Bergman þá er það túlkað sem bandarískur frumleiki 

(1986, bls. 140). MacKinnon þykir athyglisvert að Wood, sem er mikill aðdáandi 

Hitchcock, finnist ekkert að vísunum De Palma. Wood kemur jafnvel fram og ver De 

Palma og segir hann aðeins fá að láni frá Hitchcock (MacKinnon, 1990, bls. 176). 

Ef myndir De Palma eru skoðaðar einungis með innihald eða sögufléttu í huga 

má vissulega gagnrýna hann fyrir ófrumleika. De Palma sagði sinn helsta galla vera 

að hann hafi ekki enn gert neina persónudrifna mynd (Vallely, 2003, bls. 72). Hins 

vegar, ef form mynda hans er tekið til athugunar, kemur sérstaða De Palma glögglega 
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í ljós. Með frumlegum sviðsetningum og öruggum hreyfingum tökuvélar fær hinn 

sjónræni þáttur myndarinnar að njóta sín til fulls. „Ég get sagt sögu á myndrænan hátt 

líklega betur en nokkur annar.“ segir De Palma en finnst að hann mætti eyða meira 

púðri í persónusköpun (Vallely, 2003, bls. 72). 

Bakgrunnur De Palma sem sjálfstæður kvikmyndagerðarmaður og sjónræn sýn 

eru helstu styrkleikar hans og í því felst helsti munurinn á honum og Hitchcock 

(Knapp, 2003, bls. xii). De Palma segir að sinn stíll sé allt öðruvísi en stíll Hitchcock 

auk þess sem hann vinni með súrrealískara og erótískara myndmál (Vallely, 2003, bls. 

70). Wood finnst De Palma brúa samsömunar skiptingar á milli persóna á 

áhugaverðari hátt en Hitchcock (1986, bls. 149). Wood tekur Psycho og Dressed to 

Kill sem dæmi um slíka skiptingu og segir að kynning á næstu aðalpersónum Psycho, 

systirin og kærastinn, vera ófrumlegar og „sjónvarpslegar“ tökur (1986, bls. 149). 

Skipting De Palma frá Kate yfir til Liz er hins vegar mjög sjónræn og frumleg (1986, 

bls. 149). Það er mikið til í þessu hjá Wood og gott dæmi um það hvernig De Palma 

reynir ávallt að bæta gamlar hefðir en ekki stela þeim. 

 

 

 



23 

 

4 Greining á tveimur kvikmyndum De Palma 

4.1 Dressed to Kill (1980) 

„Was she looking to get killed?“ 

Lögreglufulltrúinn Marino í Dressed to Kill 

 

Kate Miller (Angie Dickinson) er óhamingjusöm í hjónabandi sínu. Hún heldur 

framhjá með ókunnugum manni sem hún hitti á listasafni. Á leið út úr blokkaríbúð 

elskhugans er hún drepin í lyftunni á hrottalegan hátt. Liz Blake (Nancy Allen), 

vændiskona, verður vitni að síðustu andartökum Kate. Hún leitar morðingjans ásamt 

Peter Miller (Keith Gordon) syni Kate. Í ljós kemur að morðinginn er Dr. Elliott 

(Michael Caine), sálfræðingur Kate,  en hann er geðklofi og hafði veitt Kate eftirför 

og drepið hana. 

Eftirfarandi greining mun aðallega fjalla um birtingarmynd ofbeldis í 

myndinni. Um er að ræða þrjú hrottaleg ofbeldisatriði en aðeins eitt þeirra gerist í 

raunheimi sögunnar, þegar Kate er drepin í lyftunni, en hin tvö eru upphafsatriðið 

með Kate (upplifun/ímyndun) og lokaatriðið með Liz (martröð). 

4.1.1 Upphafsatriðið 

Atriðið hefst í svefnherbergi Kate og Mike (Fred Weber), eiginmanns hennar. 

Myndavélin færist hægt í átt að baðherberginu undir ljúfri fiðlutónlist eftir Pino 

Donaggio. Þegar myndavélin er komin í dyragættina sést hvar Mike er að raka sig 

fyrir framan spegilinn og Kate er í sturtu. Strax hér er De Palma að leika sér með 

áhorfendur þar sem hæg hreyfing myndavélarinnar gefur í skyn að verið sé að læðast 

að persónunum og gægjast inn á þau í baðherberginu. Myndavélin heldur áfram 

framhjá Mike og nemur staðar í nærmynd af Kate sem gefur í skyn að hún er 

aðalpersóna myndarinnar. Kate virðist horfa löngunaraugum á Mike en hann tekur 

ekki eftir því. Kate horfir beint í vélina á meðan hún æsist kynferðislega. Inn á milli 

þess sem hún horfir í vélina birtast sjónarhornsskot séð frá Kate. Þar sem Mike horfir 

ekki til baka á Kate virðast sjónarhornskotin af henni tilheyra áhorfendum en ekki 

honum. Hér má sjá tengingu við gægjuhneigð í myndum De Palma sem Murder a là 

Mod og Greetings. Þar eru konur beðnar um að afklæðast fyrir framan myndavélina 

að ósk mannsins á bak við vélina en í þessu tilviki má ætla að De Palma sé að draga 

athygli að því að áhorfendur liggi á gægjum. 
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Sturtur geta verið hættulegar eins og Hitchcock hefur gert ógleymanlegt í 

Psycho. Allt í einu kemur maður aftan að Kate, tekur fyrir munn hennar og beitir hana 

kynferðislegu ofbeldi. Kate berst um og ýktar nærmyndir af augum hennar sýna vel 

hversu hrædd hún er. Hún reynir að ná athygli Mike en hann tekur ekki eftir neinu. Til 

að sýna algjört áhugaleysi Mike gagnvart Kate þá lætur De Palma hann líta einu sinni 

í áttina til hennar en svo heldur hann áfram að raka sig. Í því nær hún að losa um 

munninn og öskra. Myndavélin færist upp á við og það er klippt í loftskot yfir 

hjónarúmið og myndavélin byrjar að færast niður á við. Öskrið blandast saman við 

tilgerðarlegar stunur hennar í rúminu þar sem Mike og Kate eru að elskast. 

Sturtuatriðið virðist því vera hugarburður Kate og þar af leiðandi tilheyra öll 

sjónarhornsskotin í atriðinu henni. 

Í grein sinni „When the Woman Looks“ segir Linda Williams að ólíkt Marion 

Crane (Janet Leigh) í Psycho, sem varð fórnarlamb geðveiks karlmanns, þá séu örlög 

Kate henni sjálfri að kenna vegna masókískra kynlífslangana (1996, bls. 29). Ronald 

Librach virðist nokkuð sammála og segir að ákveðin röð atvika orsaki það að Kate sé 

drepin: 

Although Dressed to Kill ostensibly unfolds as a story about an 

upper-middle-class wife and mother, it takes only twenty-six 

minutes of storytelling time for Kate Miller to masturbate and 

fantasize assault in her shower, fake an orgasm with her husband, 

make a pass at her psychiatrist, pick up a syphilitic stranger, achieve 

orgasm in a taxicab, commit adultery, and, as the culmination of a 

series of events to which there is an implied teleological bias, be 

slashed to death in an elevator by a husky woman (or a would-be 

transsexual) (Librach, 1998, bls. 167). 

Aðeins eitt atvik af þessu sem Librach nefnir hér er í raun ástæða þess að Kate er 

drepin. Hún ræddi við sálfræðing sinn, Dr. Elliott (Michael Caine), um 

kynlífsvandamál sem endaði á því að hún spyr hann af hverju hann vilji ekki sofa hjá 

sér. Af samræðum þeirra að dæma má glögglega sjá konu sem er óörugg með sjálfa 

sig. Sálfræðingurinn er hins vegar klofinn persónuleiki, karlmaðurinn Dr. Elliott og 

kvenmaðurinn Bobbie, og ef einhver æsir Dr. Elliott kynferðislega verður Bobbie að 

drepa þann aðila. Af þessu að dæma er tillaga Williams um að persóna eigi skilið að 

drepast vegna ímynda sinna ekki sérstaklega sannfærandi í þessu samhengi: 
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Those hostile commentators who interpret her fantasy as revealing a 

desire for violent attack grossly misrepresent the film‘s narrative as 

well as overconfidently interpret the fantasy. Kate’s death does not 

occur because she has masochistic fantasies. It does not occur 

because she allows herself to be picked up. It occurs only because 

she had admitted her desires to her psychiatrist. It is, after all, that 

psychiatrist – not the husband, not her casual lover – who slashes 

her to death (MacKinnon, 1990, bls. 148). 

Ég verð að taka undir túlkun MacKinnon hér að ofan og lít á hana sem rökrétta og 

lausa við ýkjur og oftúlkun. Eins má líta á upphafsatriðið sem upplifun Kate á hennar 

eigin kynlífi með Mike frekar en kynferðislega ímyndun. Fyrri hlutinn er þrá hennar 

eftir kynferðislegri athygli sem Mike greinilega veitir henni ekki. Seinni hlutinn sýnir 

að kynlífið þeirra sé orðið það slæmt að Kate þyki sem henni sé haldið, jafnvel 

nauðgað, svo hana langar að öskra. Einnig stöðvast tónlistin úr fyrri hlutanum þegar 

sá seinni byrjar og hraði tökunnar breytist sem gefur í skyn ákveðna röskun 

(MacKinnon, 1990, bls. 147). Þegar komið er í raunheim myndarinnar er tillitsleysi 

Mikes við Kate undirstrikað þar sem hann klappar henni létt á kinnina eins og góðum 

hundi eftir að hann hefur lokið sér af. Hvernig svo sem þetta atriði er túlkað er ljóst að 

De Palma býr yfir mikilli dýpt og innsæi þegar kemur að myndrænni útfærslu 

tilfinninga persóna sinna. 

4.1.2 Lyftuatriðið 

Eftir fund sinn við Dr. Elliott fer Kate á listasafn og er dregin á tálar af ókunnugum 

myndarlegum manni. Eftir ástaratlot í leigubíl fara þau saman í blokkaríbúð hans og 

sofa saman. Seinna fer Kate út úr íbúð elskhugans fram á gang. Hún er í uppnámi þar 

sem hún komst að því að maðurinn er haldinn kynsjúkdómi. Myndavélin færist hægt 

að stigaganginum framhjá Kate sem er að bíða eftir lyftunni. Það er lítill gluggi á 

hurðinni og einhver er greinilega að fylgjast með Kate hinu megin við hurðina. 

Myndavélin er komin alveg að hurðinni þegar dyrnar opnast örlítið. Klippt er yfir á 

sjónarhorn gerandans, Bobbie (Dr. Elliott í gervi), sem læðist nú í áttina að Kate sem 

tekur ekki eftir því. Lyftudyrnar opnast og hún fer inn. MacKinnon vitnar í 

rithöfundinn J.P. Telotte sem segir að áhorfendur taki virkan þátt með fórnarlambinu 

þegar ekki er hægt að sjá gerandann (1990, bls. 119). De Palma notar aðeins öðruvísi 

aðferð til áhrifaauka og gefur áhorfendum upplýsingar sem fórnalambið tekur ekki 
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Mynd 3 – Skiptur rammi. Móðukennd umgjörð hugsana Kate 

Miller (Angie Dickinson) 

 
Mynd 4 – Sjónarhornsskot. Sjónarhorn Kate þegar Bobbie ógnar 

henni með rakhníf. 

 

eftir. Á leiðinni niður með lyftunni kemst Kate að því að hún gleymdi giftingar-

hringnum á náttborði elskhugans. Þessa hugsun Kate sýnir De Palma með skiptum 

ramma sem líkist helst textabólu í teiknimyndasögum. Ýkt nærmynd af andliti Kate er 

vinstra megin í rammanum og hugsanir hennar birtast hægra megin í móðukenndri 

umgjörð. Álík atriði má sjá í 

flestum myndum De Palma 

en oft í öðru samhengi.  

Nú er Kate á leið 

upp aftur og veit ekki hvað 

býður hennar en það gera 

áhorfendur hins vegar. 

Þegar lyftudyrnar opnast 

sker Bobbie með rakhníf í 

höndina á Kate sem bar 

hana fyrir sig í varnarskyni. 

Í ofbeldisskotunum notast 

De Palma við margs konar 

tökuvinkla, hægar tökur, 

mikið blóð (sem verður 

mjög grafískt við hvíta 

dressið sem Kate klæðist) 

og ýktar nærmyndir af 

augum Kate. Hann leikur sér með fókus og hefur sjónarhornsskot frá bæði Kate og 

Bobbie. Þegar lyftudyrnar eru að lokast færist myndavélin hægt aftur á bak og Bobbie 

sést halda áfram að skera Kate áður en dyrnar lokast alveg. Áhorfendum er ljóst að 

Kate, aðalpersónu myndarinnar, verður ekki bjargað. Skipting De Palma á næstu 

aðalpersónu er gerð með augnsambandi Kate og Liz í lyftunni. Liz bíður eftir lyftunni 

með væntanlegum kúnna en þegar lyftudyrnar opnast flýr kúnninn í burtu. Liz snýr 

sér við og í hægri töku mætast augu hennar og Kate. Hún liggur í blóði sínu og réttir 

fram höndina. Liz flýr ekki eins og karlmaðurinn heldur réttir fram hjálparhönd. 

Bobbie bíður átekta með rakhnífinn tilbúinn að ráðast á Liz ef hún vogar sér inn í 

lyftuna. Þar sem allt er sýnt í hægri töku gefur það áhorfendum færi á að sjá öll 

svipbrigði, augngotur og annað sem vekur eftirtekt í atriðinu. Þegar ljósbirta speglast í 

rakhnífnum lítur hún upp í spegilinn í lyftunni og sér Bobbie. Á sama augnarbliki 
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horfir Bobbie í spegilinn og þau horfa hvort á annað. Hugsanlega bregður Bobbie jafn 

mikið vegna flókinna ástæðna sem tengjast geðveilu hans. Bobbie missir rakhnífinn 

og Liz tekur hann upp áður en lyftudyrnar lokast aftur. Hér eftir sér Liz um framvindu 

sögunnar og áhorfendur hafa öðlast nýja aðalpersónu. 

4.1.3 Hringnum lokað 

Eftir handtöku Dr. Elliott fá áhorfendur, sem og persónur myndarinnar, útskýringar á 

geðveiki hans í líkingu við útskýringar á geðveiki Norman Bates (Anthony Perkins) í 

Psycho. Því næst sést hvernig Dr. Elliott/Bobbie sleppur frá geðveikrahælinu. Hann 

kyrkir hjúkrunarkonuna og klæðir sig í föt hennar. Næst er skipt yfir á sjónarhornskot 

fyrir utan heimili Kate og Bobbie reynir að finna sér leið inn. Hann kíkir inn um 

gluggana, brýtur eina rúðuna og læðist inn. Peter og Liz sem eru í húsinu heyra ekkert 

þar sem Peter er við vinnu í herberginu sínu og Liz er í sturtu. Myndavélin sýnir 

nærmynd af fótum Bobbie þar sem hann læðist inn í svefnherbergið. Liz finnst hún 

heyra eitthvað og skrúfar fyrir sturtuna. Þegar hún kemur svo auga á fætur við 

dyragætina verður hún hrædd og fer að leita að einhverju til að verja sig með. Hún 

læðist út úr sturtuklefanum og að vaskinum en horfir af og til á skóna sem eru enn á 

sama stað. Klippt er á skóna og áhorfendur sjá að enginn er í skónum og í næsta skoti 

sést Bobbie í speglinum fyrir aftan Liz. Hún sér svo í speglinum sjálfa sig vera skorna 

á háls. Ýktar nærmyndir af augum hennar og skurðinum á hálsinum eru stuðandi. 

Næst er klippt á Liz þar sem að hún vaknar öskrandi eftir þessa martröð. De Palma 

rammar þannig inn söguna með aðalpersónum sínum í ímynduðum sturtuatriðum áður 

en þær vakna í sama rúminu. 

Tilgangur svona ofbeldisfullra atriða hjá De Palma tengist 

hryllingsmyndahefðinni og viðleitni hennar til að stuða áhorfendur. De Palma telur 

hryllingsmyndagreinina búa yfir mjög kvikmyndalegu formi: 

Personally I think the horror genre is a very filmic form. Certainly 

it’s the closest thing we have today to pure cinema. And the fact that 

most horror films are so badly made doesn’t mean there isn’t a 

tremendous amount of artistry in this genre. I sometimes feel 

compelled to work in it just to show what can be done (Appelbaum, 

2003, bls. 68). 

Þessi orð eru áhugaverð þar sem sálfræðitryllar hans og glæpamyndin Scarface hafa 

sterkar tengingar við hryllingsmyndahefðir, líkt og mikið blóð og morðvopn sem 
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hnífar, keðjusagir og borvélar gefa til kynna. Eins og fram hefur komið reynir hann að 

stuða og hafa áhrif á áhorfendur og telur bestu leiðina til þess vera myndræna útfærslu 

ofbeldis. 

4.2 Mission: Impossible (1996) 

„This is the Mount Everest of hacks.“ 

Ethan Hunt í Mission: Impossible 

 

Kvikmyndin Mission: Impossible er byggð á samnefndu sjónvarpsþáttum sem gerðir 

voru á sjöunda áratugnum. Hugmyndinni var breytt í stóra hasarmynd þar sem útkoma 

atburðarrásarinnar valt á einum manni (hetju) fremur en samvinnu hóps líkt og í 

þáttunum. Ein skærasta stjarna tíunda áratugarins Tom Cruise var fenginn í 

aðalhlutverkið og markaðsherferð myndarinnar ber þess merki að hann átti að draga 

almenning í kvikmyndahúsin. Opinber stikla myndarinnar og auglýsingaspjöldin 

upphefja Cruise umfram allt annað. Stjörnur eru taldar stærri þáttur í vinsældum 

kvikmynda en leikstjórinn (McDonald, 1995, bls. 80). Þó svo að lítið beri á í 

samanburði hver leikstýri Mission: Impossible þá má ljóslega greina fingraför De 

Palma á myndinni. Sjónvarpsþættirnir einkenndust af því að hópurinn reyndi að 

blekkja óvininn á margs konar máta. Líklegt er að De Palma hafi verið ánægður með 

þann þátt myndarinnar því þar er kominn vettvangur fyrir tilhneigingu hans til að 

blekkja og spila með áhorfendur. 

Kvikmynd De Palma fjallar um það hvernig Ethan Hunt (Tom Cruise), 

aðalmaður eins IMF (Impossible Mission Force) hóps Leyniþjónustunnar (CIA) er 

blekktur og allir í hópnum myrtir nema hann. Ethan er kennt um svikin en hann reynir 

hvað hann getur til að sanna sakleysi sitt og finna svikarann. Þegar Jim Phelps (Jon 

Voight), yfirmaður IMF hópsins, og Claire Phelps (Emmanuelle Béart) reynast ekki 

vera dauð fara hlutirnir heldur betur að flækjast. Ethan veit ekki hverjum er treystandi, 

ekki frekar en áhorfendur. 

4.2.1 Blekkingarstíll De Palma 

Það er ekki síst fyrir sakir leikstjórnunar De Palma að áhorfendur vita ekki hverju sé 

hægt að treysta á skjánum. Upphafsatriðið er ein stór blekking og gefur tóninn fyrir 

myndina. Með dulargerfum og sviðsetningu nær IMF hópurinn þeim upplýsingunum 
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Mynd 5 – Tálkvendi? Rauð drakt Claire (Emmanuelle Béart) 

er áberandi í annars litlausum klæðaburði starfsmanna CIA. 

sem þeim var ætlað að ná. Claire var sett í dá svo blekkingin sem notuð var yrði 

trúverðug. Þetta sýnir hvað hópurinn er tilbúinn að leggja á sig fyrir verkefnið. 

Upphafsstef myndarinnar, sem er endurgerð á tónlist sjónvarpsþáttanna, 

hljómar. Á meðan nöfn aðal starfmanna og leikenda birtast eins og vant er í upphafi 

kvikmynda hefur De Palma myndfléttu (f. montage). Hún er gerð úr nokkrum skotum 

myndarinnar en ómögulegt er fyrir áhorfendur að átta sig á þeim þar sem fléttan er 

sýnd svo hratt (De Palma var með svipað upp á teningnum í stiklu myndarinnar 

Femme Fatale  en þar er öll myndin sýnd á ógnarhraða eða á u.þ.b. tveimur 

mínútum). De Palma er stöðugt að gefa áhorfendum vísbendingar sem ómögulegt er 

að átta sig á fyrr en löngu síðar. 

Eitt atriði er sérstaklega einkennandi fyrir De Palma en það er þegar Jim mætir 

aftur til leiks þrátt fyrir að Ethan (og áhorfendur) hafi séð hann skotinn með byssu. Á 

meðan Ethan segir hlið Jim á sögunni sést myndrænt hvernig Ethan ímyndar sér aðra 

hlið. Það sem áhorfendur sjá stangast á við það sem Ethan segir þannig að 

myndfléttan og „sögumaður“ 

passa ekki saman. Atriðið 

hefur ruglingsleg áhrif eink-

um þegar Ethan veltir fyrir 

sér hvort Claire sé einnig að 

svíkja sig. Ethan er aldrei 

viss um tryggð Claire og 

leikur De Palma sér með 

vísanir í tálkvendi rökkur-

myndanna. Persónusköpun Claire er einnig dæmigerð fyrir De Palma myndir, þar sem 

konan er annað hvort sýnd sem „María guðsmóðir“ eða „vændiskona“ (Muir, 2009). 

Undir lokin kemur í ljós að Claire er að svíkja Ethan en áður en hún deyr er ljóst að 

hún var með samviskubit yfir því. Önnur vísun í rökkurmyndirnar eru tökur að 

kvöldlagi við árbakka í miðri Prag, þar sem þokan og lýsingin frá ljósastaurunum 

kallast á við andrúmsloft rökkurmyndanna. 

Ein stærsta og djarfasta blekking De Palma felst í því að Jim, aðalpersóna 

þáttanna, reynist svikari í myndinni og deyr í lokin. Peter Graves sem lék Jim í 

þáttunum var boðið að leika hann í myndinni. Graves afþakkaði þar sem honum þótti 

endalok persónu sinnar ekki við hæfi (Muir, 2009). Það hefði óneitanlega haft meiri 
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Mynd 6 – Það má litlu muna. Þyrluspaðinn orðinn líkastur rýtingi 

sem ógnar Ethan (Tom Cruise). 

áhrif á áhorfendur ef hann hefði leikið svikarann frekar en Jon Voight sem oft hefur 

tekið að sér hlutverk skúrksins. 

4.2.2 Einkenni hasarmynda 

Mission: Impossible hverfist um fjögur stór atriði. Það fyrsta er aðgerðin sem mistekst 

og Ethan einn kemst undan. Þar á eftir tekur við magnað atrið þar sem Ethan sleppur 

undan leyniþjónustunni (CIA) með því að sprengja risa fiskabúr í loft upp. Að því 

búnu brýst hann inn í aðalbyggingu leyniþjónustunnar um hábjartan dag. Að lokum á 

sér stað eltingleikur um borð í lestinni sem fer á milli Frakklands og Bretlands. 

Myndræni þáttur atriðanna er margbrotinn þar sem De Palma notast við allt sem hann 

kann. Smátt og smátt kemur hið sanna í ljós og þar sem De Palma er með öll smáatriði 

á hreinu gengur allt upp. 

De Palma dregur úr hefðbundnu ofbeldi hasarmynda eins og byssubardögum 

en notar þess í stað tæknibrellur og græjur í anda sjónvarpsþáttanna (Muir, 2009). Þó 

má sjá ofbeldissenur sem eru einkennandi fyrir De Palma eins og þegar Jack Harmon 

(Emilio Estevez) fær rýt-

ing í andlitið og Sarah 

Davies (Kristin Scott 

Thomas) er stungin til 

bana við árbakkann. Eins 

myndast einhvers konar 

rýtingur úr þyrluspaða 

sem verður Ethan nærri 

að bana. Hnífar eða eitt-

hvað sem skerst í hold persónanna eru yfirleitt þau vopn sem De Palma notast við. 

Nokkuð er um sprengingar sem má teljast hefðbundið en annars er ofbeldið ekki eins 

gróft né eins myndrænt og finna má í fyrri myndum De Palma frá áttunda og níunda 

áratugnum. Annars er óhætt að segja að öll helstu einkenni De Palma njóti sín vel á 

vettvangi hasarmyndanna. Oft sjást höfundareinkenni leikstjóra hvað best þegar þeir 

eru ekki í sínu vanalega umhverfi (Reichert, 2006).  
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5 Lokaorð 

Kvikmyndaleikstjórar eins og Brian De Palma eru alltaf að reyna að brjóta upp 

fastmótaðar hefðir og þroskast í faginu. Þar sem áhorfendur voru hugsanlega orðnir 

vanir að sjá lítið af grófu ofbeldi í hefðbundnum kvikmyndagreinum, öðrum en 

hryllingsmyndum, þá færir De Palma þeim eitthvað óvænt. Gott dæmi um þetta er 

keðjusagaratriðið í Scarface sem er annars nokkuð hefbundin glæpamynd. Ofbeldið í 

sálfræðitryllum hans hefur þann tilgang að trufla áhorfendur líkt og ofbeldi 

spennumynda yfir höfuð. Hins vegar er það ljóst að birtingarmynd þess er í takt við 

ofbeldið sem fyrirfinnst í kvikmyndum í dag. Hægt er að ímynda sér að á áttunda og 

níunda áratugnum hafi birtingarmynd sem þessi verið í grófari kantinum fyrir 

spennumyndir. 

De Palma fékk misjafna dóma fyrir kvikmyndina Dressed to Kill. Vel kunnir 

gagnrýnendur á borð við Leonard Maltin, Pauline Kael og Roger Ebert gáfu öll 

myndinni góða dóma en sumir femínistar voru ekki ánægðir. De Palma fékk fljótlega 

viðurnefnið kvenhatari vegna þess að konum er refsað í myndum hans og festist 

nafngiftin svo að segja við hann eftir borvélaatriðið í Body Double. John Kenneth 

Muir hefur fært ágæt rök fyrir því hvað felist í því að vera kvenhatari í þessu 

samhengi. Hann segir í fyrsta lagi að það verði að gefa í skyn að það sé konunum 

sjálfum að kenna að þær eru myrtar. Í öðru lagi verði karlkynsmorðinginn að koma 

fyrir sjónir áhorfenda sem saklaus og yfir konurnar hafinn. Ég tek undir með 

sjónarhorni Muir hvað þetta varðar og get ekki séð að De Palma sýni fram á slíkt í 

myndum sínum. Þó svo að sumir túlki það sem svo að Kate í Dressed to Kill ímyndi 

sér eitthvað hræðilegt og haldi framhjá eiginmanni sínum þá á hún ekki skilið að 

deyja. Eins er með morðingjan Dr. Elliott/Bobbie en það er ekki gefið í skyn að hann 

sé saklaus eða yfir konur hafinn. Hitt er svo annað mál hvort horft er á Dr. 

Elliott/Bobbie sem karl eða konu en þær vangaveltur leiða af sér aðrar túlkanir. Er Dr. 

Elliott saklaus og Bobbie sekur? Morðinginn er geðklofi en það þýðir ekki að hann sé 

á einhvern hátt saklaus heldur er hann veikur. Kvenpersónan úr Body Double er 

heldur ekki sek um neitt hræðilegt (nema kannski að hafa gifst slæmum manni) og 

morðinginn er klárlega óþokki. Út frá túlkun Muir er því óréttmætt að kalla De Palma 

kvenhatara. 

Kvikmyndir De Palma  eru á margan hátt sérstakar. En í hverju er það 

nákvæmlega sem galdurinn felst? Ég tek undir með MacKinnon að það sé þessi 
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vitund áhorfenda um að þeir séu að horfa á kvikmynd sem geri myndir eftir De Palma 

að öðruvísi upplifun. Hefðbundnar kvikmyndir leyna oftast áhorfendur því að þeir séu 

að horfa á kvikmynd (1990, bls. 16). De Palma veit nákvæmlega hvað hann vill og 

skipuleggur hvern ramma fyrir sig það vel á teikniborðinu að lítið verður til af óþarfa 

tökum sem hann klippir svo í burtu (Amis, 1987, bls. 81).  

Önnur einkenni De Palma eru t.a.m.: sjónarhornsskot, gægjuþörfin sem 

viðfangsefni, oft mjög grafískt og stuðandi ofbeldi, hægar tökur og ruglingslegur 

söguþráður. Metnaður og drifkraftur, þrátt fyrir mikið mótlæti oft og tíðum, hefur 

hjálpað honum að halda áfram að gera kvikmyndir í nærri hálfa öld. Endalaus athugun 

De Palma á möguleikum miðilsins er áhugaverð og gerir honum kleift að blekkja og 

rugla áhorfendur á frumlegan og ferskan hátt. Nánast hver einasti rammi í Mission: 

Impossible sýnir ýmist einhverja persónu blekkja aðra eða De Palma að gefa 

áhorfendum vísbendingar. Hver rammi fyrir sig er hins vegar svo vel skipulagður í 

smáatriðum að hið sanna kemur ekki í ljós fyrr en undir lokin. 

Eyal Peretz höfundur bókarinnar Becoming Visionary: Brian De Palma’s 

Cinematic Education of the Senses sem kom út árið 2008 heldur því fram að De 

Palma sé heimspekilegur kvikmyndaleikstjóri þar sem svo mikil dýpt búi í 

myndrænum þætti kvikmynda hans (2008, bls. 49). Það gæti verið áhugavert að skoða 

kvikmyndir De Palma útfrá kenningum Peretz. Ég tel einnig að húmorinn í myndum 

De Palma beri þess merki að hann hefur ákveðna sýn á heiminn. Hvernig hann lætur 

hluti skipta sig máli og deilir á það sem honum finnst rangt sýnir hugrekki hans og 

vitsmuni. De Palma trúir því að saga verði best sögð með myndum og þannig skrifar 

hann bókstaflega með myndavélinni.
17

 De Palma er myndrænn stílisti og svo ekki 

verður um villst sannkallaður kvikmyndahöfundur. 

 

 

                                                 
17

 Hér verður manni óneitanlega hugsað til sígilds ákalls Frakkans Alexandre Astruc: 

„Kvikmyndahöfundur skrifar með myndavélinni eins og rithöfundur skrifar með penna sínum“ (Astruc, 

1948, bls. 161). 
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