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Samantekt 
Í almennri umræðu er költ hugtak sem notað er yfir hið skrítna og það sem er öðruvísi 

í kvikmyndum og viðtökum á þeim. Staða þess er óstöðug og í vefverslunum er það 

stundum að finna innan um greinaskilgreiningar og annarsstaðar ekki. Fræðimenn 

hafa tekið á þessum vanda og költmyndir hafa verið skilgreindar viðtökufræðilega en 

þó með textalegum einkennum. Í ritgerðinni fer ég yfir mismunandi nálganir á költ 

þar sem ég skoða textaleg, félagsleg, trúarleg og að lokum greinafræðileg einkenni 

þess. 

 Textalega hafa költmyndir einkenni sem fara út fyrir hefðbundna fagurfræði, 

þær beygja og breyta greinahefðum og byggja mikið á ofgnótt og textatengslum. Þessi 

einkenni má finna oftar innan ákveðinna kvikmyndagreina en annarra, en költ kemur 

þó úr öllum kvikmyndagreinum. Félagsleg staða kvikmyndaaðdáenda ræðst oft af 

meðvitaðri neyslu á ákveðnum textum sem fáir horfa á en eru leið til þess að 

skilgreina sjálfið með neyslu. Költmyndir má skoða út frá félagsfræðilegum 

hugmyndum um jaðarhópa þar sem hluti kvikmyndamenningarinnar sker sig frá hinu 

,,eðlilega” og skapar sitt eigið svæði með annarri hegðun, klæðaburði og 

hugmyndafræði. Viðtökur költmynda fela í sér virkni áhorfenda sem búa til og breyta 

jafnvel merkingu myndarinnar. Þetta gerist oft á sérstökum sýningum þar sem sami 

hópur fólks mætir reglulega og horfir á sömu myndina, klæðir sig upp, tekur virkan 

þátt og breytir og bætir við kvikmyndatextann með eigin virkni. Þá er trúarlegur þáttur 

falinn í helgisiðalegri uppsetningu og endurtekningum á hegðun áhorfenda á 

sýningum sem og tengingu áhorfenda við textann sem jaðrar að vera trúarlegs eðlis. 

 Í ritgerðinni leitast ég við að skoða költ með greinafræðikenningu Rick 

Altman sem kallast  merkingarfræðileg/setningafræðileg/pragmatísk nálgun. Með 

henni má taka saman þau atriði sem einkenna költ og virkni þess, sér í lagi þar sem 

kenning Altman býður upp á að skoða mismunandi túlkunaraðferðir áhorfenda og 

virkni greinamynda á áhorfendur. Einkenni költmynda eru mörg afar óhefðbundin, 

þau tengjast því sem er öðruvísi og skrítið innan kvikmynda og viðtökum á þeim. 

Með því að nota aðferð Altman má gera sér grein fyrir virkni költhugtaksins og 

breytileika þess þar sem hún býður upp á sveigjanleika og mismunandi nálganir á 
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költ. Annars vegar má skoða framleidd einkenni þess að fara út fyrir textaleg eða 

viðtökufræðileg mörk  og hins vegar goðsögulega stöðu áhorfenda og texta fyrir utan 

,,hið eðlilega.” Költmyndir eru brotakenndur flokkur ólíkra kvikmynda sem erfitt er 

að gera sér grein fyrir, en með því að beyta kenningu Rick Altman má sjá þær í öðru 

og mögulega skýrara ljósi.  
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Í skugga smekksins 

Inngangur 
Í hinu óendanlega hyldýpi smekksins er hægt að týna sér í hinu furðulega, vanskapaða 

og óþægilega. Allar sérþarfir áhorfendahópa má uppfylla og áhugasvið verða 

síeinskorðarðri við afkima kvikmyndanna sem aðeins útvaldir þekkja til. Það skiptir 

ekki máli hvert viðfangsefnið er, áhorfendur hvaðan sem er úr heiminum finna 

félagsskap þar sem þeir geta deilt áhuga sínum með öðrum. Áhorfendur skapa 

sjálfbær samfélög í kringum kvikmyndagreinar eða einstaka kvikmyndatexta þar sem 

þeir geta komið saman, rætt, horft og tekið virkan þátt, hvort sem er í raunheimi eða 

hinum stafræna. Að sama skapi verða til hópar áhorfenda í kringum stærstu 

markaðsfyrirbæri kvikmyndaiðnaðarins þar sem fáir, afar tryggir aðdáendur mynda 

samfélög sem helga sig textanum og skera sig frá öðrum ,,venjulegri” áhorfendum 

með því að sýna meiri ákafa og tryggð. Með blöndu af textalegum, félagslegum og 

viðtökufræðilegum athugunum á stöðu og virkni  ákveðinna kvikmyndaaðdáenda og 

þeirra kvikmyndatexta sem þeir njóta má greina hugtakið ,,költ.”1 Um þennan afkima 

kvikmyndafræðinnar hafa skapast miklar umræður fræðimanna sem keppast við að 

skilja og skilgreina költ. Á meðan sumir fræðimenn telja merkingu þess útþynnta með 

of almennri notkun og markaðsvæðingu fyrirbærisins eru aðrir sem leitast við að 

skilgreina merkingu hugtaksins á máta sem hægt er nýta í fræðilega umræðu og gera 

jafnvel að meginefni hennar. Það sem einkennir helst umræðu fræðimanna eru 

erfiðleikarnir við að afmarka sameiginlegt textasafn til umfjöllunar, þ.e. þær 

kvikmyndir sem falla best að hugtakinu.  

 Í ritgerðinni leitast ég við að skoða og skilgreina költ sem hugtak, ég mun fara 

yfir sögu költsins og þróun til dagsins í dag. Aðaláherslan verður þó á textalega og 

viðtökufræðilega nálgun á költi sem mun síðan leiða til minnar eigin kenningar um 

                                                
1 Költ er íslenskun á enska orðinu cult. Það þýðir sértrúarhópur en var notað upphaflega um 

kvikmyndir sem líking fyrir ritúalískar endurtekningar áhorfenda á altari hvíta tjaldsins í kirkju 
kvikmyndanna. Á íslensku er sértrúarhópur of gildishlaðið hugtak, sér í lagi fyrir nútímamerkingu 
og notkun orðsins. Hins vegar hefur skapast hefð fyrir að nota íslenskunina költ. 
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hvernig skilgreina megi költ með merkingarfræðilegri/setningafræðilegri/pragmatískri 

leið Rick Altman.  Með því að byggja á aðferð Altman tel ég mögulegt að skilgreina 

költmyndir sem hugtak, sem síðan er hægt að byggja á hnitmiðaðri fræðilega umræðu. 
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1. Hluti 

 1.1  Almennar skilgreiningar 
Költ er tengt jaðri kvikmyndamenningarinnar og almennt er hugtakið notað yfir það 

sem stendur fyrir utan hinn svokallaða meginstraum eða er á jaðri hans. Skilgreiningar 

á hugtakinu eru nokkuð erfiðar þar sem það er á miklu reiki hvers eðlis það er. Ef 

költmyndir eru einvörðungu félagsleg fyrirbæri innan kvikmyndamenningarinnar og 

engin sameiginleg textaleg einkenni að finna á milli þeirra, þá verður að skoða þær 

viðtökufræðilega. En flestar skilgreiningar á költi taka fram einhverja sameinandi 

textalega þætti, eitthvað sem virkar fráhrindnandi á flesta áhorfendur en aðrir heillast 

af. Margar almennar skilgreiningar á költi má finna á netinu og eru þær flestar nokkuð 

svipaðar en ég hef kosið að taka fyrir skilgreiningu sem finna má á hinni vinsælu 

vefsíðu Filmsite.org sem er í eigu AMC, eins stærsta sýningaraðila Bandaríkjanna á 

kvikmyndum. Síðunni er skipt í nokkur svæði og á svæðinu sem tekur fyrir 

kvikmyndagreinar er költ ekki talið með, hvorki sem almenn grein eins og vestri eða 

gamanmynd né sem undirgrein eins og vegamynd eða rökkurmynd. Á vefsíðunni er 

költ þó augljóslega til sem flokkur og má finna umfjöllun um það undir fyrirsögninni 

,,Other Major Film Categories” eða  ,,aðrir megin kvikmyndaflokkar.” En til að auka 

á óvissuna með skilgreiningu á fyrirbærinu þá er költ hins vegar einn af 

greinaflokkunum á lista síðunnar yfir bestu kvikmyndir eftir kvikmyndagreinum, en 

þar er költ á eftir gamanmyndum og á undan stórslysamyndum.2 Hvort sem költ er 

flokkað sem kvikmyndagrein eða ekki þá lýsir vefsíðan költmyndum sem 

kvikmyndum er búa yfir sérstæðu en takmörkuðu aðdráttarafli. Ennfremur er tekið 

fram að kötlmyndir séu yfirleitt: 

 

strange, quirky, offbeat, eccentric, oddball, or surreal, with outrageous and 

cartoony characters or plots, garish sets - and often considered 

controversial. Includes various camp films, B-movies (low-budget, with 

                                                
2 Sjá: http://www.filmsite.org/greatfilmssummary2.html#start, skoðað þann 10. 01. 2012. 
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little-known actors and rough scripts), or other trashy or sleazy selections.3 

 

Költmyndir eru samkvæmt þessu einkennilegar og eiga sér takmarkaðan fjölda 

aðdáenda sem skilja það sem er sérstakt við þær. Költmyndir geta komið úr öllum 

greinum og er því hópur ólíkra mynda sem eiga það þó sameiginlegt að vera með 

sérstakt aðdráttarafl og vera öðruvísi og jafnvel skrítnar. Á síðu flokksins er tekið 

fram að költmyndir blandi oft saman greinum, til dæmis vísindaskáldskap og 

hryllingi, en það segir þó ekki mikið um hvaða myndir eru költ, enda 

greinablendingar hluti greinakerfisins. Filmsite.org skilgreinir költ sem 

kvikmyndaflokk sem er öðruvísi og þrátt fyrir að tilgreina hið óljósa ,,eitthvað” sem 

er sérstakt við költmyndir þá er aðaláherslan lögð á almenn textaleg einkenni þeirra, 

auk þess sem bent er á að viðtökufræðilega séu þær stundum umdeildar. Í almennum 

skilningi eru költmyndir öðruvísi og njóta dyggrar aðdáunar afmarkaðs hóps 

áhorfenda. 

 1.2  Markaðurinn 
Í greininni ,,Í frumskógi greinanna: Kostir og vandamál greinahugtaksins” segir 

Guðni Elísson um tónlistagreinar að ,,[g]reinahugsun er einnig mótuð af viðtökum 

neytenda, þeim hugmyndum sem þeir gera sér um vöruna sem þeir vilja nálgast […] 

Greinin er sá viðmiðunarrammi sem neytandinn gengur útfrá í túlkun sinni á 

textanum.”4 Rick Altman hefur einnig fært rök fyrir því að viðtökur og túlkun 

áhorfenda á greinatextum kvikmynda ætti að vera miðlæg í greinafræðum þar sem það 

séu áhorfendur sem hafi mikil áhrif á þróun greina og ákvarðanir framleiðenda með 

neysluvenjum sínum og skoðunum.5 Guðni skoðar skiptingu netverslunarinnar 

Amazon.com á kvikmyndum í greinar, þar sem markmiðið er að gera aðgang 

kaupenda að vörunni sem greiðastan. Ef vefsíðan er skoðuð þá er költ þó ekki að finna 

                                                
3 Fengið af www.filmsite.org/genres2.html, þann 4. 11. 2011. 
4 Guðni Elísson, ,,Í frumskógi greinanna: Kostir og vandamál greinafræðinnar,” Kvikmyndagreinar, 

úr ritröðinni Sjöunda listgreinin, ritstjóri bókar og ritraðar: Guðni Elísson, Háskólaútgáfan, 
Reykjavík, 2006, bls. 9-45; bls. 12. 

5 Rick Altman, Film/Genre, BFI Publishing, London, 1999, bls. 184. 
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sem greinaflokk.6 En það á þó ekki við um allar netverslanir og er költ þekkt 

markaðsfyrirbrigði sem þjónar kvikmyndakaupendum sumstaðar á netinu. Á 

mismunandi vefsíðum má finnar margar og ólíkar myndir undir költi og eru margar 

þeirra þekktar fantasíu-, vísinda- og hryllingsmyndir, sér í lagi Star Wars  (George 

Lucas, 1977) en einnig vestrar Sergio Leone, svartabraskmyndir (e. blaxploitation) og 

nokkrar verstu myndir sem framleiddar hafa verið.  Í þessu samhengi er költ flokkur 

sem hefur lítið gildi við að lýsa innihaldi mynda heldur frekar óljósri sérstöðu innan 

kvikmyndamenningarinnar. 

 Skipting kvikmynda í greinar er mikilvægur hluti neyslu, almennrar umræðu 

um kvikmyndir og fræða. Það er þó ekki hlaupið að því að skilgreina 

kvikmyndagreinar enda mörg einkenni sem sameina ólíkar kvikmyndir. Guðni nefnir 

að kvikmyndagreinar séu margræðar í „eðli“ sínu þar sem flestar myndir falla undir 

tvær eða jafnvel fleiri skilgreiningar. Þá er vert að hafa í huga að mismunandi 

aðferðum er jafnan beitt þegar kemur að skilgreiningum á kvikmyndum í greinar.7 Í 

greinafræðilegum skilningi er erfitt að tala um költ sem kvikmyndagrein þar sem 

einkenni þess eru að stærstum hluta viðtökufræðileg og textaleg einkenni eru mörg 

hver álitamál, eins og einkennilegheit og öfgar. Ég tel þó að hægt sé að skoða það sem 

einkennir költmyndir með aðferðum greinafræðanna til að komast nær því sem 

einkennir og skilgreinir kvikmynd sem költmynd. Költ verður sjaldan ráðandi 

einkenni á kvikmynd, en þó kunna költeinkennin að verða mjög áberandi, eins og 

þegar kemur að The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975), einni 

þekktustu költmynd allra tíma. Til að fá yfirsýn yfir það sem einkennir költmyndir 

mun ég í næsta kafla taka saman þau einkenni sem finna má í og í kringum flestar 

költmyndir. 

 1.3  Helstu einkenni 
Í The Cult Film Reader safna ritstjórarnir Ernest Mathijs og Xavier Mendik saman 

helstu fræðigreinum er varða költmyndir og er bókin því góður leiðarvísir um lendur 

költfræðanna. Í innganginum leitast Mathijs og Mendik einnig við að skilgreina og 
                                                
6 Guðni Elísson (2006), bls. 24. 
7  Sama, bls. 15-18. 
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draga fram mikilvægustu einkenni költmynda með því að taka saman helstu 

niðurstöður fræðigreinanna sem bók þeirra inniheldur. Þessi listi er mun ítarlegri en 

stutt lýsing Filmsite.org hér að ofan og gefur mun betri yfirsýn á hugtakið. Mathijs og 

Mendik skipta virkni og einkennum költs niður á fjóra flokka, en aðeins einn þeirra 

miðast við textaleg einkenni.  

 1.3.1  Almenn einkenni 
Textaleg einkenni sem finna má í költmyndum: 

 

• nýbreytni sem er annaðhvort þematísk eða fagurfræðileg  

• vondleiki (e. badness) þar sem költmyndir eru taldar, oft á sama tíma, 

fagurfræðilega og siðferðislega vondar en þetta staðsetur þær þá fyrir utan 

meginstrauminn  

• þær fara yfir mörk sem staðsetur þær utan hefðbundinna skilgreininga á góðu 

og slæmu 

• kvikmyndagreinar eru ýktar eða beitt í póstmódernísku ljósi og fara oft út fyrir 

hefðbundin mörk 

• textatengsl þar sem kvikmynd býður upp á tengingar og tengsl við aðrar 

kvikmyndir og hluta menningarinnar  

• lausir endar í stíl og frásögn þar sem myndir hafa oft opinn endi eða framvinda 

er brotin upp og atriði samhengislaus 

• nostalgía þar sem kveikt er löngun eftir horfinni og fullkominni fortíð;  

• ógeð, sem tengist oft hryllingi, en getur einnig táknað óhreinleika innan 

kvikmynda.8  

 

Hér þarf að gæta að tengingum við skilgreiningu Jeffrey Sconce í greininni ,,Í ruslið 

með akademíuna,” á jaðarbíói (e. paracinema) sem menningarafkima sem sækir efni í 

                                                
8 Ernest Mathijs og Xavier Mendik, ,,Editorial Introduction: What is Cult Film?,” The Cult Film 

Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 
1-11; bls. 2-3. 
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margvíslega undirheima kvikmyndamenningarinnar.9 Sconce segir að jaðarbíóið sé: 

 

ekki endilega ákveðinn hópur mynda heldur frekar viss lestraraðferð, 

and-fagurfræði sem varð að jaðarskynbragði helguðu öllum gerðum 

menningarlegs afskurðar. Í stuttu máli sagt, er hispurslaus stefnuskrá 

jaðarbíómenningarinnar til þess fallin að gera hverskonar kvikmyndarusli 

hátt undir höfði, hvort sem því hefur verið opinberlega hafnað af  

hefðbundinni kvikmyndamenningu eða bara hunsað.10 

 

,,Vondleiki” sem einkenni á költmyndum á frekar við skilgreiningu Sconce, sér í lagi 

þar sem költmyndaeinkennið sem talið er upp næst á eftir „vondleika“ er að fara út 

fyrir hefðbundin mörk þess sem er talið gott eða vont og í raun eyða þeim. Þannig á 

költmynd heima í einskismannslandi fagurfræðinnar þar sem farnar eru nýjar leiðir og 

textatengsl, vísanir og skírskotanir út fyrir textann skapa merkingu, eða virka sem 

leiðarvísir á það hvernig skuli túlka það sem fyrir augu ber. Gott eða vont skiptir ekki 

lengur máli þar sem áhorfendahópurinn sameinast um textann og þrátt fyrir að sumar 

myndir sem hljóta költviðtökur geti talist hráar þá hefur það lítið að segja þar sem 

eitthvað innan myndarinnar virkar sem „töfrandi“ fyrir ákveðinn hóp áhorfenda og 

þeir geta sameinast um.11 

 1.3.2  Neysla Viðtökufræðileg einkenni költs: 
 

• virk vegsömun þar sem  viðtökur költmynda byggja á ritúalískum 

vegsömunarleiðum eins og í hefðbundnum sértrúarsöfnuðum 

                                                
9 Jaðarbíó er þýðing á hugtakinu paracinema, en á ensku felur hugtakið í sér víðtækari skírskotun 

heldur en þýðingin og nær yfir bíó sem er til hliðar við hið ,,venjulega” meginstraumsbíó, á 
jaðrinum. En það vísar einnig til sníkjulífs þar sem það nærist á meginstraumnum og sækir í hann í 
leit að efni til að njóta. Þrátt fyrir að vera umdeilanleg læt ég þýðinguna standa sem tilraun til 
íslenskunar á þessu flókna hugtaki sem paracinema er. 

10 Jeffrey Sconce, ,,Í Ruslið með akademíuna: Smekkur, ofgnótt og aðkomandi pólitík 
kvikmyndastíls,” þýðandi Gunnar Tómas Kristófersson, óútgefið, bls. 2. 

11 Umberto Eco, ,,Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage,” The Cult Film Reader, 
ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 67-74; 
bls. 74. 
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• náið samneyti og samfélag þar sem áhorfendur finna fyrir tengingu við 

aðra áhorfendur fyrir, eftir eða á meðan sýningu stendur 

• bein upplifun þar sem áhorfendur upplifa andrúmsloftið á sýningunni 

og andrúmsloft þess ,,að vera á staðnum” og ,,að vera hluti af” eru 

mikilvægir þættir í upplifuninni 

• skuldbinding sem aðdáendur, þó að orðið aðdáandi sé hugsanlega of 

almennt og lítilvægt þegar kemur að költi. En költ byggir oft á annars 

konar túlkunar- og áhorfsaðferðum en hefðbundin aðdáun þar sem 

túlkunin einkennist frekar af heilindum gagnvart textanum  

• uppreisn þar sem áhorfendur halda til streitu afdráttarlausri afstöðu 

sinni og sjá sjálfa sig jafnvel sem utangátta, róttæklinga sem vafra á 

mörkum þess sem er siðferðislega viðtekið 

• annarskonar textasafn þar sem því er haldið gegn og í andstöðu við hið 

opinbera textasafn sem meginstraumurinn heldur upp á.12  

 

Þessi upptalning er nokkuð sannfærandi og byggir á þátttöku áhorfenda á sýningum 

og fyrir utan þær þar sem þeir sameinast um ákveðinn kvikmyndatexta. Að auki segir 

þó að þar sem költaðdáendur séu á jaðrinum og greini sig frá meginstraumnum, eins 

og þeir séu í virkri mótstöðu við hið almenna, stendur þeirra eigið textasafn á virkan 

hátt gegn meginstraumnum.13 Þar með er gert ráð fyrir því að költmyndaaðdáendur 

dáist að fleiri en einum texta og myndi nokkurs konar költsamfélag sem allar 

költmyndir falla undir. Það að fylgja einni költmynd þýðir hins vegar engan veginn að 

áhorfandi fylgi annarri költmynd enda mikill tími og fyrirhöfn sem fer í að fylgja 

einum texta eftir af svo miklum ákafa. Jaðarbíó Sconce er, eins og ég fjallaði um hér 

að framan, líklegri lykill að umræðunni um virka mótstöðu í gegnum annars konar 

textasöfn en költ.  

                                                
12 Mathijs og Mendik, bls. 6-8. 
13 Sjá Mark Jancovich ,,Cult Ficitons: Cult Movies, Subcultural Capital and the Production of Cultural 

Distinctions,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University 
Press, New York, 2008, bls. 149-162;  bls.155. Hér skoðar Jancovich vandkvæði þess að skilgreina 
hinn almenna áhorfanda og borgaralega fagurfræði. 
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 1.3.3  Pólitísk staða.  Orðspor költmynda í viðtökulandslaginu og leiðir til þess að  
fá og viðhalda athygli: 

 

• nærvera kvikmyndar á markaðssvæðinu og staðsetning hennar innan þess 

• erfið, flókin, ruglingsleg, umdeild eða dyntótt framleiðsluferli, sem goðsagnir 

hafa síðar spunnist í kringum stuðla að költgildi mynda. Þær virðast frekar 

vera slys sem gerast heldur en að vera afurð úhugsaðs framleiðsluferlis 

• sérvitrir kvikmyndahöfundar eru líklegir til þess að fá költfylgi 

• sérstakir viðburðir og takmarkaður aðgangur 

• viðtökur þar sem framhaldsmyndir, endurútgáfur, umræða og hneyksli skipta 

máli fyrir áframhaldandi umræðu um upprunalegu myndina.14  

 

Þessi skilgreining Mathijs og Mendik er erfið þar sem hún á einnig við svo margar 

myndir sem falla ekki undir költ en eiga sér samt goðsögulegar framleiðslusögur, eru 

illfáanlegar og hafa getið af sér framhaldsmynd(ir). Það er vissulega mikilvægt að 

telja sýningar á költmynd til sérstaks viðburðar sem ekki allir hafa aðgang að, en það 

er einmitt hluti af költviðtökum að halda sérstakar sýningar eins og kom fram þegar 

rætt var um félagslegar viðtökur költmynda. Sérstakar útgáfur, forsýningar og 

endurútgáfur eru þó hluti af nútíma markaðssetningu og því frekar lýsandi fyrir þá 

meðvitund sem skapast hefur í kringum költ og þá költvæðingu sem margar 

kvikmyndir gangast undir og farið verður betur í hér á eftir. Ekki má heldur gleyma að 

til eru markaðsaðferðir sem ganga út á það að skapa eftirspurn með takmörkuðu 

framboði, þótt slíkt sé að sumu leyti úr sögunni með tilkomu netsins, enda hægt að 

nálgast þar allar kvikmyndir, óháð því hvar og hvenær þær eru teknar til opinberra 

sýninga.15  

 

                                                
14 Mathijs og Mendik, bls. 7-8. 
15  Notknun internetsins við markaðssetningu og meðvitund Hollywood-risanna um gildi 

,,jaðarmarkaðssetningar” eru gerð skil í greininni ,,The Blair Witch Project: Film and the Internet,” 
eftir J.P. Telotte. Í henni er farið yfir möguleika smærri framleiðenda að koma afurðum sínum á 
framfæri í gegnum internetið og fá þannig góða dreifingu. Sjá: J.P. Telotte ,,The Blair Witch 
Project: Film and the Internet,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, 
Open University Press, New York, 2008, bls. 263-273. 
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 1.3.4  Menningarleg staða.  Einkenni á stöðu költmynda í viðtökumenningunni 

 

• einkennilegheit þar sem sumar myndir eru viðteknar í ákveðnu 

menningarsamhengi eða menningarsvæði, en þegar þær fara út fyrir það fá þær 

költ-stimpil á sig þar sem þær eru almennt viðteknar sem skrítnar 

• táknsögulegt gildi, en kvikmyndir sem gerast á ímynduðum stöðum og 

tímabilum eiga mikla möguleika á költ-viðtökum þar sem miklir og 

fjölbreytilegir túlkunarmöguleikar eru til staðar fyrir þá sem vilja setja upp 

lesgleraugun. Fantasíur, vísindaskáldsögur og hryllingsmyndir eiga sérstaklega 

vel við í þessu samhengi en einnig aðrar kvikmyndagreinar 

• menningarnæmi þar sem kvikmyndir ganga línuna á milli þess að fara út fyrir 

velsæmismörk og þar með braska (e. exploit) með umfjöllun um viðkvæm 

málefni eða taka á málinu innan textans 

• textar sem eru einkennilegir, hafa táknsögulegt gildi eða umfjöllun um 

viðkvæm málefni og blanda þeim við hugmyndafræðilega áleitin viðfangsefni. 

En þeir verða oft að pólitískum yfirlýsingum og tengjast sterkt 

andstöðukvikmyndum sjöunda áratugarins.16  

 

Túlkunarmöguleikar og táknsögulegt gildi eru einkenni sem margar myndir sem og 

margar költmyndir hafa. Það sama má segja um hugmyndafræði költmynda, að 

viðkvæm málefni eða hugmyndafræði séu einskorðuð við költ eða afmarkandi 

einkenni á því er ólíklegt, þrátt fyrir að tilheyra sumum költmyndum. 

 Þessi samantekt Mathijs og Mendik er ekki gallalaus, en hún er þó í áttina að 

nothæfri skilgreiningu á költi. Það sem er einna erfiðast við költ almennt, eins og 

kvikmyndafræðingurinn Barry K. Grant benti á og ég kem betur að hér á eftir, er að 

ekki er til nein leið til að gera skrá yfir költmyndir. Þær sem til eru stangast oft á og 

virðast ekki fylgja nokkurri forskrift annarri en smekk höfundarins. Þetta vandamál 

leysa Mathijs og Mendik ekki og í raun minnast þeir á fáar kvikmyndir í umfjöllun 

sinni. Umfjöllunina enda þeir þó með eigin skilgreiningu á költi: 

                                                
16 Mathijs og Mendik, bls. 9-10. 
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A cult film is a film with an active and lively communal following. 

Highly committed and rebellious in its appreciation, its audience 

regularly finds itself at odds with the prevailing cultural mores, 

displaying a preference for strange topics and allegorical themes that 

rub against cultural sensitivities and resist dominant politics. Cult 

films transgress common notions of good and bad taste, and they 

challenge genre conventions and coherent storytelling, often using 

intertextual references, gore, leaving loose ends or creating a sense of 

nostalgia. They frequently have troublesome production histories, 

coloured by accidents, failures, legends and mysteries that involve 

their stars and directors, and in spite of often-limited accessibility, they 

have a continuous market value and a long-lasting public presence.17 

 

Hér er engin áherlsa lögð á neitt eitt atriði og er skilgreiningunni skipt niður á hina 

fjóru framangreindu flokka; viðtökur, textaleg einkenni, pólitík og samfélag. Hvert 

atriði fyrir sig er mikilvægt og varðar skilgreiningu á kvikmyndum sem költi.18 

Samkvæmt Mathijs og Mendik nær költ yfir kvikmyndir sem hljóta ákveðnar viðtökur 

en hafa jafnframt fagurfræðileg einkenni. Skilgreining þeirra tekur á nokkurm 

framleiddum eða skipulögðum atriðum sem einkenna költ utan textans en mætti þó 

telja til almennra einkenna költsins. Þetta eru til dæmis sýningar á ákveðnum hátíðum, 

tímumsólarhringsins eða stöðum eins og á comic-con hátíðinni eða 

miðnætursýningum í stórborgum og háskólabæjum. Einnig mætti telja aðdráttarafl og 

ímynd leikstjóra eða leikara sem eru ráðnir til að vinna við myndina, eins og Bruce 

Campbell, Mark Hamill eða John Waters væri leið til þess að ,,framleiða” költ-

einkenni á mynd. 

                                                
17 Sama, bls. 11. 
18 Sama, bls. 1. 
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 1.4  Költbíó 
Líkt og titill Cult Cinema gefur til kynna nota höfundarnir Ernest Mathijs og Jamie 

Sexton hugtakið bíó (e. cinema) til að nálgast költhugtakið, og fjarlægja sig þannig frá 

hugmyndum um kvikmyndagrein. Í staðinn er költ sett fram sem ákveðinn 

skilgreinanlegur afkimi kvikmyndamenningarinnar með margvísleg sameiginleg 

einkenni sem eru þó ekki nógu stöðug til að taka saman í kvikmyndagrein. En 

samkvæmt Mathijs og Sexton einkennist költbíóið af: 

 

remarkably unusual audience receptions that stress the phenomenal 

component of the viewing experience, that upset traditional viewing 

strategies, that are situated at the margin of the mainstream, and that 

display reception tactics that have become a synonym for an attitude 

of minority resistance and niche celebration within mass culture. In 

turn, filmmakers have used audiences' management of their ,,cult 

attitude” to consciously design films to include transgressive, exotic, 

offensive, nostalgic or highly intertextual narratives and styles. 

Although such opportunistic programming of cultism has created the 

impression that the term cult is now merely a marketing ploy, there 

continue to be receptions – especially in relation to the use of new 

technologies alongside traditional theatrical exhibition – that generate 

unexpected audience engagements which reconfigure the very notion 

of viewership.19 

 

Með þessari skilgreiningu fjarlægjast Mathijs og Sexton áherslur á textaleg einkenni 

költs og leggja mesta áherslu á viðtökurnar sem öðruvísi á eftirtektarverðan máta. Þeir 

nefna þó einkenni sem geta haft áhrif á það hvort að kvikmynd verði költmynd eins og 

að fara út fyrir ákveðin mörk, nostalgíu, nýstárlegheit eða mikil textatengsl. Textaleg 

einkenni segja þeir vera mjög tengd áhrifum markaðssetningar á ákveðnum þáttum 

                                                
19 Ernest Mathijs og Jamie Sexton, Cult Cinema, John Wiley and Sons, London, 2011, bls. 8. 
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kvikmynda með vísunum eða endurtekningum í költmyndir sem hafa sannað sig. Þetta 

eru tilraunir kvikmyndagerðarmanna við að nota það sem virkað hefur áður til að 

skapa költviðtökur og færa sig þar með í átt að jaðrinum og skuldbundnari 

áhorfendahópum. En költmynd verður þó ekki til nema að viðtökurnar séu til staðar. 

En ákveðin einkenni auka líkurnar á költviðtökum, eða ýta kvikmyndinni út fyrir 

meginstrauminn í átt að ,,harðari” kvikmyndaaðdáendum.  

 Þótt sumar kvikmyndir hafi til að bera ýmis einkenni sem við fyrstu sýn 

virðast „stimpla“ þær sjálfkrafa sem költ (slettu-rokkabillí-vampírumynd eða 

kvikmynd sem er byggð á gömlum leikföngum, svo dæmi séu tekin) þá gengur 

skilgreiningin ekki upp með svo einföldum hætti. Það er einmitt markaðsvæðing 

költsins og afkimavæðing menningarinnar sem gerir marga efins um að költ sé 

yfirhöfuð til. Jonathan Rosenbaum, annar höfunda Midnight Movies, hefur nýverið 

sagt um költmyndina að hún sé ekki til lengur í sinni upprunalegu mynd og leggur til 

að nýtt hugtak verði búið til fyrir það sem auglýsendur halda á lofti í dag sem költi.20 

Rosenbaum sér költ sem ákveðið tímabil í bandarískri viðtökusögu og vill ekki bera 

það saman við hið afar markaðsmeðvitaða fyrirbæri sem kallað er költ í dag. En ef 

saga költsins er skoðuð með áherslu á viðtökur, má sjá hvernig þær þróast og breytast 

í takti við nýja tíma og aðrar framleiðslu- og markaðssetningaraðferðir í 

síafkimavæddari menningu. 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 David Church, Matt Hills, I. Q. Hunter, Chuck Kleinhans, Mikel J. Koven, Ernest Mathijs, Jonathan 

Rosenbaum, Jeffrey Andrew Weinstock, ,,Cult Film: A Critical Symposium” Cineaste Magazine 
(vefútgáfa), tölublað. XXXIV Nr. 1 2008, Cineaste Publishers, New York, 2008, fengið af  
http://www.cineaste.com/articles/cult-film-a-critical-symposium þann 25. 06. 2011. 
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2. Hluti 

 2.1  Saga 
Fyrstu skrásettu notkunina á hugtakinu költ í tengslum við kvikmyndir er að finna í 

grein Sigfried Kracauer, „Kult der Zerstreuung: Über die Berliner Lichtspielhäuser” 

frá árinu 1926, en þá í annarri merkingu, Í greininni fjallaði Kracauer um 

lágstéttarlýðinn sem stundaði kvikmyndahallir Berlínar í skemmtanaleit án nokkurrar 

umhugsunar. Hann kallaði greinina eftir þessu lýðkölti, þar sem hinn almenni 

áhorfandi vill vera hluti af fjöldanum í hinum stóru kvikmyndahöllum Berlínar.21 

Gagnrýni Kracauer minnir óneitanlega á svipaða gagnrýni á fjölsalakvikmyndahús 

dagsins í dag þar sem gríðarhraðar og hávaðasamar kvikmyndir losa áhorfendur undan 

oki hversdagsins og búa til hugmyndafræðilega heild sem þeir geta flúið í á meðan 

þeir sitja í rými sem er hannað utan um upplifunina. 

 Á meðan Kracauer sá fjöldann sækja í sértrúarhreyfingu afþreyingar skrifaði 

Harry Allan Potamkin greinina ,,Film Cults” um költ-áhorfendur árið 1932, þar sem 

farið er nær þeirri sýn að költ eigi við um afmarkaðan hluta neysluhóps kvikmynda 

þar sem kvikmyndaaðdáun og smekkur hafa merkingu. En samkvæmt Potamkin voru 

grínmyndir Mack Sennett og Charlie Chaplin költmyndir á þriðja áratug síðustu aldar 

í Frakklandi.22 Hann ræðir franska áhorfendur í samhengi við Das Kabinett des Dr. 

Caligari (Robert Wiene, 1919), en hana kallar hann költmynd þar sem ungir menn 

þyrptust á hana ár eftir ár og var hún í sýningum í sjö ár samfleitt í einu 

kvikmyndahúsi í París.23 Í dag er Caligari hluti af skylduáhorfi sem inngangur að 

kvikmyndasögu nemenda og einkenni á mikilvægri kvikmyndastefnu og því má efast 

um að költ sé lengur ríkjandi einkenni á myndinni. Potamkin fjallar um endurtekið 

áhorf ákveðins hóps, það er ungra manna í Frakklandi, á eina ákveðna kvikmynd. Það 

er þó ólíklegt að þessi hópur hafi verið skipulagður og því meira í ætt við 
                                                
21 Siegfried Kracauer, ,,Cult of Distraction: On Berlin's Picture Palaces,” þýðandi greinar: Thomas Y. 

Levin, The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, 
New York, 2008, bls. 381-385. 

22 Harry Allan Potamkin, ,,Film Cults,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier 
Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 25-28; bls 26. 

23 Sama, bls. 27 og J. Hoberman og Jonathan Rosenbaum, Midnight Movies, Da Capo Press, New 
York, NY, 1983, bls 23. 
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kvikmyndaþrá (e. cinephilia) borgarastéttarinnar heldur en költ í nútímaskilgreiningu 

hugtaksins. Hér vekja ólíkar áhorfsleiðir eftirtekt. Þar sem aðdáun og kvikmyndablæti  

gagnvart sumum kvikmyndum skilgreinir aðdáendurna frá heildinni, sem 

költaðdáendur eða költmyndir.  

Kracauer og Potamkin standa hvor fyrir sig með ákveðna sýn og notkun á költ-

hugtakinu þegar það var fyrst sett fram í samhengi við kvikmyndir. Kracauer var 

óvæginn í gagnrýni sinni á kvikmyndahallir Berlínar og kvikmyndaskemmtanir sem 

lýðkölt, sem stóð í vegi fyrir framþróun almennings sem samfélagsafls. Potamkin var 

hins vegar hluti af bandarískri orðræðu gagnrýnenda á árunum 1930 til 1960, en költ 

var notað sem hugtak yfir listrænar evrópskar myndir og kvikmyndir sem spönnuðu 

bilið á milli há- og lágmenningar, eins og myndir Charlie Chaplin gerðu. Án þess að 

Potamkin minnist á það þá fögnuðu súrrealistar á þessum árum einnig ærsla-

gamanmyndum (e. slapstick) Chaplin, Keaton, Marx-bræðra og Fields sem einstökum 

dæmum um meitlaðan fáránleika. Súrrealistar notuðu eigin lesaðferðir á 

Hollywoodmyndir og túlkuðu meginstrauminn á eigin máta og skáru sig þar með frá 

,,venjulegri” áhorfendum.24 

 Greg Taylor, höfundur bókarinnar Artists in the Audience: Cults, Camp, and 

American Film Criticism, fjallar um bandaríska gagnrýnendur á borð við Manny 

Farber og Parker Tyler sem byrjuðu um og eftir síðari heimsstyrjöld að skrifa um 

költisma (e. cultism) og látæðislestur (e. camp reading). Þar er költismi leið til að 

skoða menninguna með áherslu á jaðarverk, sem eru að stórum hluta til hunsuð af 

öðrum gagnrýnendum en uppfylla fagurfræðilegar kröfur áhorfandans. Taylor telur 

Farber vera einn helsta talsmann költisma í bandarískri menningu eftir seinna stríð.   

Hann sá költisma sem leið fyrir áhorfendur að hafna neyslumenningunni og 

fjöldasmekk og þróa með sér eigin smekk á öðrum og óþekktari hlutum 

menningarinnar, og þá jafnvel af kostgæfni.25 Látæði byggir á lesaðferð áhorfandans 

sem leið til að túlka vinsælar kvikmyndir eftir eigin höfði og beygja þær að eigin 
                                                
24 Paul Hammond, ,,Available Light,” The Shadow and its Shadow: Surrealist Writings on the 

Cinema, þriðja útgáfa, ritstjóri: Paul Hammond, City Lights Books, San Francisco, 2000, bls. 1-45; 
bls. 38-39.  

25 Greg Taylor, Artists in the Audience: Cults, Camps, and American Film Criticism, Princeton 
University Press, Princeton, 1999, bls. 15. 
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smekk, oft óháð efnisvali. Ólíkt költisma þá byggir látæði ekki á leit að ásættanlegu 

efni heldur frekar á því að endurskapa hvaða kvikmynd sem er með því að ,,virkja” 

hana sem list.26 Taylor tekur Tyler sérstaklega fyrir sem einn helsta talsmann þessarar 

lesaðferðar sem varð til á jaðri Hollywood. Skoðanir bæði Tyler og Farber áttu rætur 

að rekja til lesaðferða súrrealista sem og kvikmynda þeirra, en kvikmyndin Un Chien 

Andalou (1929) eftir Luis Buñuel og Salvador Dalí er líklega þekktasta og eitt 

áhrifamesta framlag súrrelistanna til kvikmyndalistar og er oft viðtekin sem költmynd, 

en er einnig kennd í inngangsnámskeiðum að kvikmyndafræðum líkt og Caligari.27 

 Í samhengi við vaxandi ungdómsmenningu á sjöunda áratugnum varð költ að 

hugtaki fyrir ákveðinn stíl og uppreisn gegn endurtekningum meginstraumsins. 

Straumur listrænna mynda frá Evrópu og aukið frelsi kvikmyndaframleiðenda til að 

kanna nýjar öfgar í framleiðslu á öllum sviðum, þó sérstaklega innan líkamsgreinanna, 

hryllings og kláms, opnaði nýjar gáttir fyrir tilraunamennsku og almennt brask með 

slíkt efni. Þetta leiddi stundum til meistaraverka sem höfðuðu til ákveðinna hópa 

áhorfenda sem stækkuðu hratt með víðari dreifingu. Tengsl við listastefnur innan 

bandarískrar kvikmyndamenningar, sér í lagi neðanjarðarkvikmynda New York 

borgar, leiddu til viðtöku- og framleiðslukerfis fyrir annars konar efni sem flaut 

stundum upp á yfirborðið. Í þessu samhengi er mikilvægt framlag Andy Warhol og 

hópsins í kringum hann við að koma tilraunakenndum eða slepjulegum (e. sleazy) 

myndum sínum á kortið. Kvikmyndin The Chelsea Girls (Paul Morrissey og Andy 

Warhol, 1966) komst inn á kvikmyndahátíðina í Cannes, en hún var innblásin af 

fíkniefnanotkun Warhol og vina/stjarna hans og fjallaði um ferðalög þeirra um 

miseinkennilega himingeyma neyslunnar.28  

Ungmennamenning í andstöðu við gefin samfélagsgildi varð fyrirferðameiri á 

sjöunda áratugnum og með tilkomu hennar hurfu höft fyrri kynslóða, ritskoðunarkóði 

Hays vék og markaðurinn í kringum þá sem höfnuðu Hollywood varð til og náði 
                                                
26 Taylor (1999), bls. 16. 
27 Í bókinni Cult Cinema tala Mathijs og Sexton um uppreisnargirni súrrealistanna gagnvart 

borgalegum gildum en þeir héldu upp á og reyndu að réttlæta kvikmyndir sem voru lausar við öll 
gæði og siðferðisgildi, voru lágkúrulegar í viðleitni sinni eftir vinsældum og stóðu þar með fyrir 
utan venjubundnar kvikmyndaskilgreiningar ekki ólíkt lesaðferðum Tyler og Farber. Mathijs og 
Sexton, bls. 51. 

28 Hoberman og Rosenbaum, bls. 70-73. 
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hámarki árið 1970.29 Þegar El Topo (Alejandro Jodorowsky, 1970) var sýnd sem 

aukamynd á sérstakri miðnætursýningu á kvikmyndahátíð í New York árið 1970 varð 

til hefð sem átti eftir að endast áratuginn. Miðnæturmyndir urðu að 

markaðssetningaraðferð fyrir framleiðendur kvikmynda sem fengu litla athygli við 

fyrstu dreifingu eða alls enga dreifingu, en voru vel sóttar af gestum 

miðnætursýninga.30 Myndirnar sem nutu vinsælda á miðnætursýningum eru næstum 

því eins misjafnar og þær eru margar en þær áttu það sameiginlegt að fara út fyrir 

hefðbundna fagurfræði og þemu. Endurtekið áhorf og ritúalískar hefðir í takt við 

aukna umfjöllun fjölmiðla og meðvitund almennings urðu til þess að hugtökin 

,,költmynd” og ,,költbíó” komust inn í almenna orðræðu kvikmyndamenningarinnar.31 

Komu jafnvel til sögunnar hefðir þar sem sama fólkið mætti á flestallar sýningar á 

sömu myndinni og er besta dæmið um það án efa The Rocky Horror Picture Show, 

þar sem búningar, frammíköll og almennt mikil þátttaka á sýningum varð til þess að 

myndin fór að vekja athygli, bæði í fjölmiðlum sem og meðal eirðarlausra ungmenna 

og breiddist þátttökuhefðin vítt og breitt um Bandaríkin. Árið 1980 fóru fyrstu 

rannsóknirnar fram um költið í kringum Rocky Horror og var það í takt við aukinn 

áhuga fræðasamfélagsins á hegðun og viðtökum kvikmyndaaðdáenda og jaðarhópa í 

kringum kvikmyndir.32  

Eftir 1980 tók að halla undan fæti fyrir miðnæturmyndunum og 

myndbandstæknin tók við og meðvitund um költ varð meiri meðal framleiðenda, sem 

fóru að framleiða efni sem átti að stuðla að költviðtökum. Þá var rannsóknum í 

kvikmyndafræðum í auknum mæli beint að hryllingsmyndum og hinum tiltölulega 

nýtilkomnu unglingaslægjum sem þá voru framleiddar í stórum stíl.33 Þegar leið á 

níunda áratuginn fór költ að verða viðurkenndur hluti fræðasamfélagsins þar sem 

                                                
29 Sama, bls. 79. Hays kóðinn var ritskoðunarkóði kvikmyndaveranna sem kom í veg fyrir ósiðleg eða 

ósæmandi efnistök í kvikmyndum sem dreift var í Bandaríkjunum frá um 1930 til um það bil 1967. 
En þá hætti formleg ritskoðun kvikmynda og aldurstakmörkunarkerfi var komið á. 

30 Sama, bls. 80, og Mathijs og Sexton, bls. 242. 
31 Mathijs og Sexton, bls. 3. 
32 Sérstaklega áhrifamikil var bók Pierre Bourdieu, Distinction, en hún setti fram tæki til að rannsaka 

smekk og þá sérstaklega jaðarsmekk költmyndaaðdáenda. Mathijs og Mendik, ,,Section 1: The 
Concepts of Cult: Introduction” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, 
Open University Press, New York, 2008, bls. 15-24; bls. 20. 

33 Sama. 
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gamlir költaðdáendur tóku sér stöðu innan þess sem ungir fræðimenn og hófu að 

rannsaka og kenna eigið áhugasvið.34 Samkvæmt Mathijs og Mendik voru æ fleiri 

myndir taldar til költmynda, sem átti meðal annars rætur í virkari viðtökuiðnaði eins 

og hátíðum, ráðstefnum, endurlitum og sértækri dreifingu, fyrir utan tilkomu 

myndbandstækja á flest heimili. Költ varð sjálfsmeðvitað og stofnanavætt og fleiri 

leiðir til þess að ,,költvæða” kvikmyndir urðu til.35 Költ varð að meðvituðu markmiði 

markaðsafla og er í dag orðið að mjög verðmætum hluta kvikmyndamenningarinnar. 

Internetið hefur skapað enn aðra vídd í költvæðingu kvikmynda, bæði sem 

grundvöllur samfélags, upplýsinga og við að auðvelda almenna dreifingu og aðgengi 

að annars illfáanlegum myndum. Þá er það mikilvægt sem auglýsingatæki til að skapa 

eftirspurn og umræðu. Þrátt fyrir auðvelt aðgengi að költmyndum á netinu þá eru 

sérstakar sýningar eins og þátttökusýningar, miðnætursýningar, endurlitssýningar og 

seríusýningar enn ríkur hluti viðtökumenningar aðdáenda sem sækja þær af miklum 

móð. 

 2.2  Fræðileg vandræði 
Í grein sinni ,,Science fiction double feature” skoðar Barry K. Grant erfiðleikana við 

að skilgreina költ sem kvikmyndagrein. Hann telur að vandamálin felist í því að 

enginn hópur kvikmynda sé til sem kjarni költmyndir sem megi síðan vinna sig útfrá 

og að mótsagnir og óeining einkenni skilgreiningar á költmyndum. Hann bendir til 

dæmis á að J. Hoberman og Jonathan Rosenbaum telji Das Kabinet des Dr. Caligari 

,,the cult film par excellence” á meðan Danny Peary nefni hana ekki í bók sinni Cult 

Movies.36 Á meðan punkturinn er mikilvægur, að það sé erfitt að finna úrvalshóp 

költmynda sem virki sem kjarni fyrir þennan flokk kvikmynda, sem hægt er að nota til 

að þróa breiðari skilgreiningu á hugtakinu, þá er samt mikilvægt að taka fram að 

Hoberman og Rosenbaum voru að vitna í kvikmyndagagnrýnandann Harry Allan 

Potamkin í umræðu sinni um Caligari. Í greininni ,,Film Cults” skrifaði Potamkin um 

                                                
34 Sconce (óútgefið), bls. 9-10. 
35 Mathijs og Mendik, bls. 20. 
36 Barry K. Grant, ,,Science Fiction Double Feature: Ideology in the Cult Film,” The Cult Film 

Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 
76-87; bls. 77. 
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kvikmyndahneigðir og -blæti ungra manna, þar sem þeir þyrptust á Das Kabinet des 

dr. Caligari og kallaði hana ,,[t]he cult par excellence.”37 Það er því alls ekki skoðun 

Hoberman og Rosenbaum að Caligari sé úrvalsköltmynd heldur eru þeir einvörðungu 

að varpa ljósi á stöðu hennar sem költmyndar í sögulegu samhengi (en Caligari var í 

sýningum í sjö ár í sama kvikmyndahúsinu og nokkuð einsleitur hópur áhorfenda fór 

endurtekið á hana í bíó).38 Það sama má segja um tilvísun Grant í bók Peary, Cult 

Films, en á meðan Peary fjallaði vissulega ekki um Caligari í fyrstu költmynda 

bókinni sem kom út árið 1981 þá gerði hann það í þriðja innlegginu sem kom út árið 

1988.39 En grein Grant kom fyrst út árið 1991. Dæmin sem Grant velur til að benda á 

óeiningu með skilgreiningar á költhugtakinu verða því að teljast að nokkru leyti 

vanhugsuð. Nær lagi hefði verið fyrir Grant að taka fyrir myndir eins og The Rocky 

Horror Picture Show eða Pink Flamingos (John Waters, 1973) sem fjallað er ítarlega 

um bæði í Midnight Movies, bók Hoberman og Rosenbaum, sem og í upphaflegri bók 

Peary, og kjarna hugsanlega betur það sem kalla má költ eða költmyndir og þá sýn 

sem Grant hefur á költ. Því verður þó ekki neitað að með því að benda á erfiðleika 

þess að skilgreina textasafn költsins sem og að segja til um hvaða myndir séu 

költmyndir og hverjar ekki þá sé Grant í raun að finna snöggan blett á fræðunum. 

Grant bendir ennfremur á að költmyndir hafi tilhneigingu til að skapa, ,,a 

microcosmic community of admirers,” og hnykkir á þessu einkenni költs með því að 

benda á að flestir lesendur hans myndu sennilega samþykkja að þetta sé ómissandi 

þáttur.40 Grant heldur áfram og nefnir textaleg einkenni og vill ennfremur meina að í 

allri umræðu um költmyndir sé mikilvægasta textaeinkennið, og lykillinn að 

vinsældum þeirra, að þær feli ávallt í sér upplausn hefðbundinna marka.41 Hér er með 

öðrum orðum lögð megináhersla á að allar myndir sem eru flokkaðar sem költ fari að 

einhverju leyti út fyrir almenn og viðtekin mörk kvikmyndamenningarinnar, hvort 

sem þau eru efnisleg, tæknileg eða fagurfræðileg.  

 Grant telur helstu virkni költsins liggja í tvöfaldri virkni þess, en költmyndir 
                                                
37 Potamkin, bls. 27. 
38   Hoberman og Rosenbaum, bls. 23. 
39 Sjá: Danny Peary, Cult Movies Three,  Sidgwick & Jackson, London, 1988, bls. 48-51. 
40 Grant, bls. 77. 
41 Sama, bls. 78.  



 - 23 - 

 

segir hann fara út fyrir venjur og hefðir en staðfesta þær um leið, að áhorfendur geti 

gert grín að hinu venjulega og samsamað sig hinu annarlega en áður en yfir líkur 

hefur hið venjulega tekið við á ný, en það nefnir hann ,,double feature” eða tvöfalda 

virkni költs.42 Þetta verður þó að teljast nokkuð almenn lýsing á virkni greinamynda. Í 

bókinni Film/Genre fjallar Rick Altman um það hvernig áhorfendur greinamynda 

samþykkja brot á hefðum, reglum og lögum samfélagsins á meðan myndinni stendur. 

Síðan sé öllu aftur kippt í liðinn í blálokin og myndin endar á því að reglu er aftur 

komið á.43 Það má þó velta fyrir sér hvort að innan költmynda sé farið lengra eða 

aðrar leiðir fetaðar í þessum brotum en áhorfendur eiga að venjast. Grant bendir á að 

samband áhorfanda við kvikmyndina sé afar þýðingarmikið þegar kemur að því að 

skoða költ og það sem sameinar þær myndir sem falla undir hugtakið.44 Einstaklingar 

sem sjá eitthvað í kvikmynd sem aðrir sjá ekki, eða þola að horfa á kvikmynd sem 

aðrir kjósa að horfa ekki á. Það má segja að það sem áhorfendur sjá sem annarleika 

við kvikmynd sé vísir að költi og þegar þessir einstaklingar hópa sig saman þá sé 

komið eitthvað sem margir vilja kalla költmynd.  

 2.3  Jaðarsmekkur 
Í grein sinni ,,Sharon Stone, Screen Diva” skoðar Rebecca Feasey leikferil Sharon 

Stone eins og hann birtist költaðdáendum sem hampa slæmum leik hennar, sér í lagi í 

kvikmyndum sem komu út áður en hún varð fræg fyrir hlutverk sitt í Basic Instinct 

(Paul Verhoeven, 1992). Feasey skiptir viðtökum og orðræðu 

kvikmyndamenningarinnar í þrennt, það er í rýni, meginstraum og költlestur á 

kvikmyndum en umorða mætti þessa aðgreiningu sem hámenningu, menningu og 

lágmenningu. Eftir Basic Instinct var skilgreining iðnaðarins og meginstraumsins á 

Stone sú að hún væri glamúrstjarna sem einkenndist af töfrandi og kynþokkafullum 

goðsögnum klassíska skeiðsins. Aðrir hlutar ímyndar Stone sem lægra sett stjarna 

erótískra trylla sem fengu aðeins dreifingu á myndbandi voru hins vegar gleymdir og 

grafnir. Feasey notar sem dæmi bókina Bad Movies We Love þar sem Stone er sett 

                                                
42 Sama, bls. 78-79. 
43 Rick Altman (1999), bls. 154. 
44 Grant, bls. 80. 
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fram sem költmyndagyðja vondrar frammistöðu og fatarýrðar sem skoða eigi í 

samhengi við vafasama ferilskrá hennar fyrr á ferlinum.45 Feasey greinir þarna á milli 

viðhorfa megingstraumsins og költsýninnar á Stone. Þetta viðhorf má finna í svipaðri 

mynd í grein Jeffrey Sconce, ,,Í ruslið með akademíuna,” um jaðarbíóið sem 

menningarafkima sem sækir efni í margvíslega undirheima 

kvikmyndamenningarinnar. Hluti af jaðarbíóinu er að njóta slæmrar frammistöðu eins 

og upphafning á slæmum leik Sharon Stone er dæmi um. Slíkan lestur kallar Feasey 

ennfremur költ.46 Feasey er ekki sú eina sem leggur jaðarbíó Sconce að jöfnu við költ. 

Í greininni ,,Cult Fictions” leggur Mark Jancovich til að mynda án nokkurra 

málalenginga jaðarbíó Sconce að jöfnu við költ, sem fagurfræðilegt andstöðubíó 

jaðarmenningar gegn meginstraumnum og elítunni.47 Samanslátt hugtaka sem þennan 

ber þó að varast í fræðilegri umræðu um þessa keimlíku menningarafkima. Í 

samanburði við jaðarbíóið eru költmyndir samansafn mynda sem njóta ákveðinnar 

þátttöku áhorfenda, hver fyrir sig. Þó að sumir textanna komi úr jaðarbíóinu þá gerir 

sá uppruni kvikmynd ekki endilega að költmynd, og í raun ekkert sem segir að hún 

eigi að vera það þrátt fyrir hugsanleg fagurfræðileg einkenni. Költ kemur úr öllum 

greinum og af öllum stigum kvikmyndanna. Anne Jerslev nefnir þessa tilhneigingu 

við skilgreiningu á költmyndum og segir ,,I find it difficult to understand cult films as 

                                                
45 Rebecca Feasey, ,,,Sharon Stone, Screen Diva:' Stardom, Feminity and Cult Fandom,”  Defining 

Cult Movies: The Cultural Politics of Oppositional Taste, ritstjórar: Mark Jankovich, Antonio 
Lazaro Reboll, Julian Stringer og Andy Willis, Manchester University Press, Manchester, 2003, bls. 
172-184; bls. 179-180. 

46 Sama, bls. 180. 
47 Jancovich, bls. 151-152. Jancovich heldur áfram og gagnrýnir skilgreiningu Sconce á jaðarbíóinu 

sem andstöðubíói sem stendur í virkri mótstöðu við annars konar fagurfræði (Jancovich, bls. 154). 
Það er rétt að Sconce leggur áherslu á róttæk skrif og skilgreiningar ólíkra ,,fagurkera” innan 
jaðarbíósins og andstöðu þeirra bæði við almennan og elítu smekk, og eins og Jancovich bendir á er 
jaðarbíóið alveg jafnelítískt, byggt á sömu stigskiptingu, menningarvaldi og borgaralegri fagurfræði 
og það sem það ræðst á af svo mikilli hörku (sjá tilvitnanir Sconce á bls. 1 og 5 í Sconce 
(óútgefið)). En það sem Jacovich gerir sér ekki grein fyrir er undirliggjandi tónn greinar Sconce. En 
ef rýnt er í textann sést að Sconce telur jaðarbíóið ekki vera neitt öðruvísi nálgun á fagurfræði en 
Jancovich heldur fram og segir Sconce meðal annars: ,,Það að nota hugtak eins og stíl á gagnrýninn 
hátt, hvort sem augum er beint að Eisenstein eða Godzilla-mynd, felur auðvitað í sér stéttarleg 
forréttindi sem krefjast ákveðinnar textalegrar glöggskyggni gagnvart tækni, formi og byggingu. 
Þrátt fyrir að áhorfendur jaðarbíósins kunni að hafna sýndarmennsku hámenningarkvikmynda með 
öllu, getur þeirra eigin margbrotna orðræða varðandi stíl umbreytt lágmenningarbíói í fyrirbæri sem 
er að öllu leyti jafnsnubbótt og óaðgengilegt meginstraumnum og mest krefjandi verk 
hefðbundinnar framúrstefnu” (Sconce (óútgefið), bls. 17-18). 
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merely subversive and consequently oppositional to popular media fiction.”48 Költ er 

ekki pólítísk kvikmyndastefna sem stendur í virkri andstöðu við meginstrauminn eða 

listaelítur og þó að sumir költaðdáendur taki þá afstöðu þá er það afstaða sem er ekki 

lýsandi fyrir költ. Að sama skapi eru fræðimenn sem skrifa um költ oft nokkuð 

ónákvæmir varðandi umfjöllunarefni sitt, enda flókið og erfitt að skilgreina það 

nákvæmlega. 

 

                                                
48 Anne Jerslev, ,,Semiotics by Instinct: ,Cult Film’ as a Signifying Practice Between Film and 

Audience,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University 
Press, New York, 2008, bls. 88-99; bls. 90. 
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3. Hluti 

 3.1  Ofgnótt og látæði 
Takmarkaleysi költsins sem Grant ræddi lýsir sér afar vel í hryllingsmyndum, en þar á 

ofbeldi og önnur innrás í líkamann sérstaklega við. Þetta á sér í lagi við um slettur (e. 

splatter) og undirgrein af þeim sem nefnd hefur verið ærslaslettan (e. splatstick), en 

þar er líkaminn tekinn sundur og saman á sífellt frumlegri, viðbjóðslegri en umfram 

allt fyndnari máta. Áhorfandinn er meðvitaður um þessa hefð og tekur þátt í henni, 

jafnvel á írónískan hátt, með því að skilja og rýna í net textatengsla sem er ofið í texta 

flestra blóðugra hryllingsmynda, sér í lagi slægjunnar og slettunnar.49 Ofgnótt og 

textatengsl koma jafnan við sögu þegar textaleg einkenni költs eru rædd, en þó 

gjarnan í sitthvoru lagi. Kristin Thompson hefur skilgreint ofgnótt með eftirfarandi 

hætti: 

 

[Á] þeim tímapunkti þar sem áhorfandinn byrjar að taka eftir stílnum á 

eigin forsendum eða horfa á verk sem hafa ekki upp á rökrænt 

orsakasamhengi að bjóða kemur ofgnóttin fram og hlýtur að hafa áhrif á 

frásagnarlega merkingu 50 

 

Þetta á sérstaklega við um þær kvikmyndagreinar sem ég ræddi um hér að ofan, en 

söngleikir, klám, hryllingur og hasarstórmyndir hafa allar að geyma þessi einkenni 

ofgnóttar þar sem stíllinn er umfram frásögnina og finna má atriði sem byggja á 

hreinni áhorfsnautn, oft á kostnað söguframvindunnar.  

  Líkt og nefnt var hér að ofan má finna ríka hefð textatengsla innan 

                                                
49 Yfir þessar viðtökuhefðir er farið í: Guðni Elísson, ,,Undir hnífnum: Fagurfræði slægjunnar og 

Reykjavik Whale Watching Massacre,” Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunnar 2/2010: Heimsbíó, 10. 
árgangur, ritstjórar ritraðar: Ásdís R. Magnúsdóttir og Björn Þorsteinsson, gestaritstjórar heftis: 
Björn Ægir Norðfjörð og Úlfhildur Dagsdóttir, Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, 2010, bls. 67-
95; bls. 71-74. 

50 Kristin Thompson, ,,The Concept of Cinematic Excess,” Narrative, Apparatus, Ideology: A Film 
Theory Reader, ritstjóri: Philip Rosen, Columbia University Press, New York, 1986, bls. 132. 
Fengið úr Sconce (óútgefið), bls. 21. 
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greinamynda þar sem uppbyggingin er oft svipuð á milli mynda. „Afhausun“ í 

slægjum felur til að mynda gjarnan í sér vísun í hefð „afhausana“ og kannast 

aðdáendur við endurtekningar sem skapa slíkar hefðir eða jafnvel ,,reglur” innan 

greina, í hið minnsta innan undirgreina.51 Textatengsl og ofgnótt einkenna  hrollvekjur 

og loðir því költ-hugtakið við greinina. Hrollvekjur hafa enda átt miklu og góðu fylgi 

að fagna, þær hafa alltaf verið sýnilegar og auðvelt að merkja þær sem költ þar sem 

þær ganga út á líkamann og eyðileggingu hans og oft flokkaðar ásamt klámi, til lægstu 

gerða kvikmyndagreina.52 Greinaþróun innan hrollvekja einkennist að miklu leyti af 

því að færa velsæmismörkin lengra út á jaðarinn og því er það nánast í eðli þeirra að 

laða að sér róttækari og skuldbundnari aðdáendahópa en aðrar greinar. Ekki eru allar 

hryllingsmyndir költ en það má gera sér í hugarlund að náin tengsl greinarinnar við 

hugtakið tengist sterkum hefðum textatengsla og ofgnóttar innan greinarinnar sem og 

jöðrun hennar vegna stöðu hryllings á jaðrinum. 

 Jaðarbíóið, eins og Jeffrey Sconce skilgreinir það er lestraraðferð á ákveðna 

fagurfræði og má sjá mörg líkindi á milli þess og látæðis, annarrar lesaðferðar sem 

Susan Sontag hefur skilgreint, og tengist einnig költi nokkuð náið. Sconce dregur línu 

á milli jaðarbíósins og látæðis-lesturs, og segir:  

 

Skynbragð beggja hópa er án efa afar írónískt, uppteknir af tilgerð og 

ofgnótt úreltra kvikmynda. Það sem einkennir jaðarbíóið hins vegar, er 

hvernig það reynir að öðlast stöðu ,,andstöðubíós.” Á meðan ,,látæði” var 

fyrst og fremst lestraraðferð sem gerði samkynhneigðum mönnum kleift 

að endurskoða Hollywoodmyndir með nýjum og opnari táknkóða 

jaðarmenningar, reynir jaðarbíómenningin að ýta undir annars konar sýn 

á kvikmynda,,list”, ræðst ákveðið á rótgrónar hefðir ,,gæða”kvikmynda 

og dregur í efa gildi orðræðu fagurfræðinnar um kvikmyndalist.53 

 
                                                
51  Hér má nefna regluverkið sem tekið er saman og rifið sundur í Scream (Kevin Williamson, 1996), 

og þá uppbyggingu sem myndin sjálf hóf til vinsælda og spannaði margar eftirhermu- og 
framhaldsmyndir í kjölfar hennar. 

52 Guðni Elísson (2006), bls. 17. 
53 Sconce (óútgefið), bls. 4. 
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Susan Sontag tók saman það sem einkennir látæðislestur í frægri grein sinni ,,Notes on 

Camp” en þar má finna í fimmtíuogátta glósum einkenni látæðis. Í upphafi segir hún 

að kjarni látæðisins felist í ,,its love-of the unnatural: of artifice and exaggeration. And 

camp is esoteric – something of a private code, a badge of identity even, among small 

urban cliques.”54 En eins og með jaðarbíóið þá er költ aðeins lítill hluti af látæði og 

öfugt. Barry K. Grant minnist á látæðis-gildi innan költsins þar sem góður smekkur er 

ekki aðeins góður smekkur, heldur einnig góður smekkur á vondum smekk. Þetta segir 

hann að útskýri aðeins að hluta til sérstakan áhuga fólks á nokkrum költmyndum þar 

sem vondur smekkur er í fyrirrúmi. Hann nefnir lokaatriði Pink Flamingos þar sem 

Divine borðar hundaskít sem besta og mest lýsandi dæmið um góðan slæman smekk 

innan költmyndar.55  

 3.2  Textatengsla-ofgnótt 
Í lykilgreininni ,,Casablanca: Cult Movies and Intertextual Collage” setur Umberto 

Eco fram kenningu um samþætt textatengsl sem lykilinn að baki költviðtökum á 

klassísku Hollywoodmyndinni Casablanca (Michael Curtiz, 1942).56 Eco sér költ sem 

kvikmynd sem aðdáendur dást að og liggja því viðtökurnar költi til grundvallar, en 

hann telur þó að þeir ,,töfrar” sem skapi þessar viðtökur felist í samþættum 

textatengslum (e. intertextual collage) textans, þar sem erkitýpur séu áberandi og 

textatengsl einkar þétt og saman skapi þessir þættir eitthvað „töfrandi“ sem heillar 

áhorfendur.57 Myndin sem hann velur að greina, Casablanca, er ekki hefðbundin 

költmynd og fellur ekki vel að skilgreiningum á költi, en hugmynd Eco um 

samþættingu einkenna innan kvikmyndar er lykillinn að því að skilja virkni költs og 

kvikmynda almennt. 

 Fræðimenn sem fjallað hafa um költ hallast sérstaklega að skilgreiningu Eco 

og nýta hana í eigin skrifum þar sem forsendurnar fyrir költi liggja að hluta til í 

fortíðarþrá áhorfenda sem tengjast textatengslum kvikmynda í aðra eldri texta þar sem 

                                                
54 Susan Sontag, ,,Notes on Camp,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier 

Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 42-52; bls. 42. 
55 Grant, bls. 83. 
56 Eco, bls. 74-75. 
57 Sama, bls. 69 og 74. 
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svo margt  kemur saman innan einnar myndar að aðdáendur hrífast með ,,töfrunum.”58 

Þessa ferð niður götu kvikmyndaminninganna kallar Eco samþætt textatengsl.  

Samþætt textatengsl Eco má vel nota sem lýsingu á almennum vinsældum 

greinamynda, eins og Casablanca, þar sem kerfið byggir á tilvísunum sem skapa 

stundum eitthvað ,,töfrandi,” og nær þegar best tekst til að skapa þá tilfinningu að 

maður sé ekki að horfa á eina ákveðna kvikmynd, heldur ,,bíó.”59  Barry K. Grant 

bendir einnig á að finna megi sömu samsetningar á klisjum sem virka ,,töfrandi” í 

mörgum öðrum kvikmyndum þar sem viðtökurnar voru „eðlilegar.“ En hann telur 

skilgreiningu Eco nokkuð góða lýsingu á virkni greinamynda Hollywood, en ekki 

endilega á költi.60 Ef horft er til ofgnóttar sem finna má innan kvikmynda má vel nýta 

hugmyndina um ofgnótt með kenningu Eco um samþætt textatengsl. Þetta mætti kalla 

samþættun textatengsla-ofgnóttar, þar sem textalegir þættir költmyndar eiga sér 

augljósar og jafnvel æpandi hliðstæður sem verið er að stela, braska með, eða bara 

vísa í. Þessar hliðstæður virka fráhrindandi og jafnvel kjánalegar á flesta áhorfendur, 

en fyrir suma skapa þær samþættingu textatengsla og ofgnóttar sem virkar töfrandi. 

Samkvæmt þessu er eðli költtexta alls ekki lágstemmt og því gengur látæðis-lestur vel 

á texta sem virka sem költ, þar sem aðdáendur heillast af myndinni, en gera sér á sama 

tíma grein fyrir tilgerð hennar og tilbúningi. 

 Hægt er að taka nokkur dæmi. Gotneski kastalinn í The Rocky Horror Picture 

Show er til að mynda vísun í erkitýpískan bústað skrímslis og skrímslaskapara, hefðar 

sem nær allt frá bústað Dr. Frankenstein til kastala Drakúla svo ekki sé minnst á þau 

fjölmörgu draugahús sem finna má á hæðum í kvikmyndasögunni. Þá er kastalinn sá 

sami og var notaður í fjöldamörgum Hammer-hrollvekjum. Á skilti fyrir utan 

kastalann stendur skýrum stöfum að hingað komi fólk á eigin ábyrgð enda augljóst 

hvað leynist í kastalanum. Fólkið sem býr í honum eru útúrsnúningar á 

kvikmyndasögulegum persónum og erkitýpum og eru afar skýrar sem slíkar. Sagan 

um góða parið og skrímslið, óða vísindamanninn, furðufjölskylduna, morð og afbrýði 

eru allt vísanir í hryllingsmyndir kvikmyndasögunnar og langa hefð gotnesku 

                                                
58 Sama, bls. 74. 
59 Sama. 
60 Grant, bls. 79. 
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skáldsögunnar. Þessu er blandað saman við kynferðislega opinskáa hugmyndafræði 

Frank-N-Furter, klæðalitla og ögrandi búninga og kynferðislegar táknmyndir í 

sviðsmynd og sviðsetningu og verður útkoman erfið fyrir flesta áhorfendur. Saman 

skapa þessar vísanir samþætta rás textatengsla og ofgnóttar sem hrifið hefur 

aðdáendur myndarinnar með sér, en jafnframt haldið öðrum frá.  

 Persónur The Big Lebowski (Joel Coen og Ethan Coen, 1998) eru öfgakenndar 

en gerðar af mikilli list og dýpt sem aðdáendur myndarinnar njóta að rýna í. 

Aðalpersónan, The Dude, er friðelskandi auðnuleysingi sem nýtur þess að drekka 

hvíta rússa, hlusta á hljómsveitina Creedence Clearwater Revival, spila keilu og 

reykja kannabis. Hann er settur í aðstæður sem harðir kvikmyndasögulegir 

einkaspæjarar hafa mikla reynslu af. Myndin er í anda einkaspæjarasagna Raymond 

Chandler þar sem The Dude þarf að vinda ofan af lygavef og þar með fjölskylduheiðri 

ríkra og valdamikilla einstaklinga í Los Angeles. Hann nýtur aðstoðar kúreka sem er 

líklega einnig sögumaður myndarinnar, feminískrar nútímalistakonu og sér í lagi vinar 

síns, hins öfgafulla fyrrum Víetnam-hermanns Walter Sobchak. Textatengsl, meðal 

annars við rökkurmyndir, einkaspæjara og hörku undirheimanna, eru til staðar og í 

gegnum persónugerð The Dude, lífsspeki hans og vina hans og klæðaburðar fá þau á 

sig aðra og einkennilega mynd. Aðdáendur hafa tekið myndina og lífsskoðanir 

persóna hennar upp á sína arma. Lengst hefur verið gengið varðandi The Dude en 

hans lífsspeki hafa orðið að trúarbrögðum aðdáenda, Dude-ism, með einkennisorðið 

Abide sem þýðir að vera í friði við aðra og sjálfan sig.  

 Ofgnótt breytist í sögulegu samhengi og getur orðið til eða horfið með tíð og 

tíma. Dæmi um það er myndin Sound of Music (Robert Wise, 1965) sem hefur að 

geyma bjarta og heilsteypta sögu um nunnu sem gerist ráðskona á heimili þar sem hún 

kynnist ástinni. Myndin hefur verið talin heilsteypt og góð fjölskyldusöngvamynd, en 

það er ekki langt síðan farið var að horfa á hana á miðnætursýningum þar sem 

áhorfendur koma saman og taka þátt, fyrst og fremst með því að syngja með og mæta 

í búningum, en einnig með frammíköllum þar sem textinn er afbakaður og ný merking 

verður til. Myndin fellur ekki að jaðarskilgreiningum en er þó augljóslega söngleikur, 

og er viðtekin sem hið sætasta af hinu sæta, sem ofgnótt gleðinnar, sakleysisins og 
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einkennilegrar sögu um nunnu sem, samkvæmt einum aðdáanda, er gerð út af örkinni 

til að fleka ekkil.61 Á sama hátt og The Dude stendur fyrir öfgakennd viðhorf þegar 

kemur að því að halda ró sinni, þá stendur aðalpersóna Sound of Music, María, fyrir 

ofboðslega heilbrigð gildi og jákvæðni.  Í fyllingu tímans hafa menningarleg viðmið 

breyst og kaldhæðni og meinfyndni tekið að miklu leyti yfir menningu ungdómsins og 

í takti við það hafa gildi Sound of Music orðið öfgakenndari. Mikið hefur verið vitnað 

í myndina á kaldhæðinn hátt og hægt og rólega, með breyttum viðmiðum áhorfenda, 

hefur hún myndað textatengslaofgnótt. Sem dæmi mætti nefna ofurhúsmóðurnunnuna 

sem sníðir föt á börnin úr gluggatjöldum og fær þau til að syngja og vera glöð.  Þá má 

nefna atriðið þar sem ,,Edelweiss” er sungið í flutningi góða ekkilsins til þess að sýna 

hvernig hart yfirborðið víkur fyrir mjúka föðurnum undir niðri. Atriðið er svo 

yfirdrifið í virkni sinni að ofgnóttin tekur við. Innan költmynda má skoða textatengsl 

og ofgnótt sem samþætt þar sem þau skapa töfrandi heim með brotakenndri heild sinni 

sem sumir taka fagnandi á meðan flestir sjá þau í öðru ljósi.  

 

                                                
61 Sjá: http://englisheclectic.blogspot.com/2006/08/cult-of-sound-of-music.html, skoðað þann 6. 01. 

2012. 
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4. Hluti 

 4.1  Textar og viðtökur 
Textatengsl geta skapað ,,töfrandi” heild, eins og Eco bendir á í grein sinni um 

samþætt textatengsl í Casablanca. Hann telur að költmynd verði að vera hægt að 

brjóta niður í smærri einingar og njóta hverrar fyrir sig úr samhengi við heildina. 

Einstakar einingar virka því sem eins konar myndrænir ísjakar sem skaga upp úr 

hafsjó áhorfsins í minningu áhorfenda.62 Eco leggur sérstaka áherslu á Casablanca í 

þessu samhengi og talar um klisjur og erkitýpur í myndinni. En Eco segir einmitt 

,,[t]wo clichés make us laugh but a hundred clichés move us.”63 Þar með er Eco 

kominn inn á svið viðtökufræðinnar, en ekki eru allir áhorfendur eins og aðeins sumir 

sem skilja eða kunna að meta þau samþættu textatengsl sem kunna að leynast í 

textanum. 

 Viðtökufræðingurinn Wolfgang Iser telur bókmenntaverk hafa tvo póla, á 

öðrum er listsköpunin þar sem ætlun höfundarins er að finna og á hinum er 

fagurfræðin í viðbrögðum lesandans, þar á milli er verkið.64 Þannig er verkið meira en 

aðeins textinn sem höfundurinn skrifaði, í raun umbreytist textinn ekki í „verk“ fyrr 

en lesandi hefur komist yfir hann. Þar sem höfundur og viðtakandi hittast verður 

verkið með öðrum orðum að veruleika.65 Það má segja að þessi hugmynd um tvo póla 

eigi sérstaklega vel við költviðtökur sem byggja á virkni áhorfenda sem bregðast við 

textanum í sameiningu og njóta hans. Áhorfendur breyta jafnvel textanum eða bæta 

við hann og þannig verður verkið ekki aðeins til á milli höfundarætlunar og væntinga 

áhorfenda, með költviðtökum er einnig átt við að áhorfandi sé ekki að horfa á mynd í 

fyrsta skipti og hafi því vald yfir textanum. Iser segir að hið skapandi svæði á milli 

textans og lesandans sé þó ekki alltaf til góðs því að textinn geti farið of langt eða 

                                                
62 Eco, bls. 68. 
63 Sama, bls. 74. 
64 Wolfgang Iser, ,,The Reading Process: A Phenomenalogical Approach,” Modern Criticism and 

Theory: A Reader, önnur útgáfa, ritstjóri: David Lodge ásamt Nigel Wood, Pearson Education 
Limited, Harlow, 2000, bls. 189-204; bls. 189. 

65 Sama, bls. 189. 
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hugsanlega ekki nógu langt og það skapar þá neikvæð viðbrögð hjá lesanda.66 Költ 

byggir á því að staðurinn sem áhorfendur og texti mætast á sé afar óhefðbundinn og 

viðtökurnar ástríðufullar en þó ríkir hugsanlega nokkur írónísk fjarlægð þar sem pláss 

er fyrir óhefðbundna sköpun og viðbætur við textann. Höfundur leiðir ekki áhorfendur 

í gegnum textann heldur eru áhorfendur uppreisnargjarnir í aðdáun sinni, þeir njóta 

þess að skapa, apa eftir og bæta við á virkan hátt. Textinn er þannig ekki lengur í 

miðið á milli höfundar og viðtakenda, heldur hafa viðtakendurnir vald yfir textanum 

og nota það óspart til að toga hann til sín og í sömu andrá setja sjálfa sig meira og 

meira inn í textann.67 Það sem gerir költ sérstakt er að það eru ekki margir sem eiga í 

þessu sambandi við textann, þessa fullkomnu aðdáun, en Iser segir: 

 

The literary text activates our own faculties, enabling us to recreate 

the world it presents. The product of this creative activity is what we 

might call the virtual  dimension of the text, which endows it with its 

reality. This virtual dimension is not the text itself, nor is it the 

imagination of the reader: it is the coming together of text and 

imagination.68 

 

Það skiptir máli hver horfir og með hverjum, en það er ómögulegt að horfa á 

költmynd og hunsa ómeðvitaða samræðu allra hinna í salnum við myndina og hversu 

skapandi það er að taka þátt í félagslegum kvikmyndaatburði, þó ekki væri nema til að 

deila aðdáun sinni á myndinni með öðrum sem eru sama sinnis.  

 Aðdáun á texta byggir á því sem Iser kallar hið ósagða og tekur dæmi úr 

greiningu Virginiu Woolf á verkum Jane Austen þar sem merkingin liggur í 

margskonar eyðum, sem lesandi fyllir í á skapandi hátt en þó innan þeirra marka sem 

                                                
66 Sama, bls. 190. 
67 Þessa hugmynd um virka túlkun viðtakenda á myndmiðlum má finna í grein Stuart Hall 

,,Encoding/decoding,” sjá: Stuart Hall, ,,Encoding/decoding,” Culture, Media, Language, ritstjórar: 
Stuart Hall, Dorothy Hobson, Andrew Lowe og Paul Willis, Taylor and Francis e-library,  2005 
[1980], bls. 107-116. 

68 Iser, bls. 192. 
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textinn setur.69 Að lokum segir Iser: ,,What constitutes this form is never named, let 

alone explained, in the text, although in fact it is the end product of the interaction 

between text and reader.”70 Þessi athugun á því sem gerist á milli lesanda og texta er  

fagurfræðileg athugun byggð á viðtökufræðilegum forsendum og er svipuð athugun 

Eco á samþættingu textatengsla þar sem eitthvað „töfrandi“ gerist þegar margar klisjur 

koma saman. Þó að Eco telji að virknin sé innan textans er hann sömu skoðunar og 

Iser, að það sé undir lesandanum komið að skapa þessa „töfra“ í sambandi sínu við 

textann. Eco talar um ,,töfra-”kvikmyndaramma sem hægt sé að slíta úr samhengi við 

myndina og skapar eitthvað sem er ekki hægt að færa í orð, einhverja tilfinningu sem 

Iser hefur ekki orð yfir og það sem Eco segir að hreyfi við áhorfendum.71 Þannig má 

skoða það sem er töfrandi við texta samkvæmt Eco á svipaðan hátt og Iser, en báðir 

lýsa hinu ósagða í ,,samskiptum” lesanda/áhorfanda og bókar/kvikmyndar sem skapa 

merkingu sem ekki er hægt að koma í orð.  

 Viðtökufræðileg nálgun á költ snýst um það að skoða það sem fer út fyrir það 

,,venjulega” í viðtökum og reyna að sjá hvað veldur. Jeffrey Sconce skoðar til dæmis 

viðtökuhefðina á bakvið þær myndir sem hann skilgreinir undir jaðarbíóið. Hann 

kortleggur stigskiptingu smekksins með hefðbundnum hætti í æðri elítu, meginstraum 

og jaðarbíóið, en bætir við greiningu á því hvernig talsmenn jaðarbíósins halda uppi 

ötulli og nokkuð afdráttarlausri orðræðu gegn menningarlegri misskiptingu þar sem 

þeir verja menningarlegt verðmæti þess efnis sem þeir halda upp á.72 Nálgun Sconce 

hefur margt að segja um fagurfræðilega andófsmenningu en eins og áður hefur verið 

bent á má ekki þýða kenningar hans óbreyttar yfir á költið. Hvað þetta varðar má taka 

undir gagnrýni Mark Jancovich á lesaðferðir jaðarbíósins sem költ. Janovich telur 

þvert á móti að költ-aðdáendur séu hópur aðdáenda sem ekki sé hægt að sameina um 

sama kvikmyndasmekkinn. Nær lagi væri að skoða ólíkar lesaðferðir smærri hópa 

sem einkennast af þeirri tilfinningu að vera öðruvísi, þar sem þeir setja sig upp á móti 

                                                
69 Sama, bls. 190. 
70 Sama, bls. 190. 
71 Eco, bls. 69. 
72 Jeffrey Sconce, ,,Introduction,” Sleaze Artists: Cinema at the Margins of Taste, Style, and Politics, 

ritstjóri: Jeffrey Sconce, Duke University Press, Durham, 2007, bls. 1-16; bls. 1-2 
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því sem þeir telja flokkast til ,,hins venjulega.”73  

 4.2  Félagsleg sérstaða 
Ef költ er skoðað útfrá félagslegum einkennum reynist það grundvallaratriði að sem 

hópur standi áhorfendur költmynda fyrir utan venjulegar viðtökuhefðir. Hér má þó 

ekki gleyma þeim endurteknu og einkennandi textalegu einkennum sem búið er að 

greina innan költmynda, en þau ýta undir viðtökurnar eða gera költviðtökur líklegri. 

Þessi fagurfræðilegu einkenni er erfitt að taka saman, en hugtök sem ég hef þegar 

farið yfir eins og textatengsl, ofgnótt, látæði, vondleiki og takmarkaleysi eru nokkur 

og öll eiga þau það sameiginlegt að þau byggja á þekkingu og smekk (eða mögulega 

smekkleysi) áhorfandans. Þannig er auðvelt að hafna þessum einkennum eða fagna 

þeim, og yfirleitt er það minnihlutinn sem fagnar. En költ sem félagslegt hugtak er 

nokkuð afstætt. Það er tengt stærsta neysluhópi kvikmyndanna, miðstéttinni og er 

einhverskonar afstaða gagnvart kvikmyndamenningunni eða innan hennar, tilraun til 

að skapa sér eða öðrum sérstöðu bæði á jákvæðan og neikvæðan máta. Költhugtakinu 

er þannig einnig beitt í almennri umræðu til að nálgast eða fjarlægjast ákveðna stöðu 

innan viðtökumenningarinnar. John Fiske greinir  ímyndaða línu sem er dregin á milli 

útvalinna aðdáenda og miðjumoðsáhorfenda, eða, ef maður stendur hinum megin við 

línuna, „kvikmyndalúða“ og venjulegra áhorfenda. Fiske segir að í þessu samhengi sé 

textaleg og félagsleg mismunun hluti af sömu menningarlegu virkninni.74 Mark 

Jancovich fjallar með ekki ósvipuðum hætti um skrif í aðdáendarit (e. fanzine) sem 

hann lýsir sem sérstaklega hörðum í afstöðu sinni til meginstraumsins. En þar er því 

haldið fram að meginstraumsneytendur séu ekkert annað en kjánar og einfeldningar 

sem vilji falla í fjöldann.75 En Jancovich bendir jafnframt á vandann við að skilgreina 

meginstrauminn og hinn almenna áhorfanda, að þau séu í besta falli ónákvæm hugtök, 

og að það sem einn kallar meginstraum kallar annar költ.76  

                                                
73 Jancovich, bls. 157. 
74 John Fiske, ,,The Cultural Economy of Fandom,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs 

og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 445-455; bls. 448. 
75 Jancovich, bls. 154. 
76 Hér er líklega besta dæmið kvikmyndir Quentin Tarantino sem sækja mikið í annarskonar 

tilvísanabanka en gengur og gerist en leikstjórinn er í raun orðinn að vinsælum kvikmyndahöfundi 
sem býr til kvikmyndir sem mætti best lýsa sem óði til horfinna tíma í kvikmyndamenningunni. 
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 Í grein sinni ,,Pure Quidditas or Geek Chic?” fer Greg Taylor gagnrýnið yfir 

stöðu nördsins (e. geek) í menningunni og hvernig hann leitast við að halda uppi 

költímynd með því að vera sífellt í leit að nýju og óþekktu efni sem skilgreinir hann 

frá „hjörðinni“.77 Í greininni leggur Taylor að jöfnu sértæka neyslu nördaháttar (e. 

geekdom) og költ sem leiðir til þess að draga gildishlaðna línu í sandinn á milli hins 

venjulega og hins sértæka. En Taylor talar um heilagleika þessarar línu þar sem 

sjálfsmynd nördans snýst að miklu leyti um smekk og menningarlega stöðu en Taylor 

segir: ,,Cultism is so inextricably bound up with issues of self-definition as to make 

the critique of any particular cultist gesture tantamount to personal attack” og ,,[t]oday 

it seems clearer than ever that the appeal of cultism lies not in marginal aesthetics per 

se as in the very ability to claim and regulate authority – the ability to claim that I like 

what I like […] not why I like what I like.”78 Költismi eða nördaháttur er þá 

menningarleg afstaða án raka eða umræðu, vitneskjan og smekkurinn hefur gildi út af 

fyrir sig: ,,Identifying with others who claim similar tastes and expertise, and against 

others who remain uninitiated”  en það er það sem staðsetur nördann innan 

menningarinnar.79 Taylor lýsir menningu þar sem þekking á mis(ó)merkilegum 

kvikmyndum og þáttum skapar valdastrúktur sem hefur enga merkingu út fyrir eigið 

svið.80 Myndin sem Taylor dregur upp af menningu sem snýst um sjálfhverfni og það 

að vera öðruvísi er nokkuð skýr og líkist því sem Umberto Eco kallaði költmenningu 

(e. cultculture). En költmenning í kvikmyndamenningalegu ljósi er menning sem gerir 

ráð fyrir ákveðinni þekkingu áhorfenda og lætur reyna á hana til að skapa það sem 

Eco skilgreinir sem költmynd. Hann nefnir sem dæmi atriði í E.T. (Steven Spielberg, 

1982) þar sem finna má eina augljósa (fyrir þá sem til þekkja) tilvitnun í Star Wars. 

Eco nefnir að þekkingin sé ekki aðeins kvikmyndalegs eðlis heldur þurfi, til að meta 

                                                                                                                                       
Sumir netáhugamenn um költ hafa t.d. sett Pulp Fiction (1994) á lista yfir uppáhaldsköltmyndir 
sínar (http://screenrant.com/best-cult-films-heath-5752/) á meðan aðrir 
(http://www.dvdactive.com/reviews/dvd/pulp-fiction.html) hafna henni á þeim forsendum að hún sé 
hluti af meginstraumnum. 

77 Greg Taylor, ,,Pure Quidditas or Geek Chic? Cultism as Discernment,” Sleaze Artists: Cinema at 
the Margins of Taste, Style, and Politics, ritstjóri: Jeffrey Sconce, Duke University Press, Durham, 
2007, bls. 259-272; bls. 259. 

78 Taylor (2007), bls. 262-263. 
79 Sama, bls. 263. 
80 Sama, bls. 264-265. 
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vísunina til fullnustu, áhorfandinn einnig að skilja tengslin á milli George Lucas, 

skapara Star Wars, og Steven Spielberg, leikstjóra E.T., og enn frekar að vita að veran 

sem vísunin gekk út á var hönnuð af sama manni og hannaði geimveruna í mynd 

Spielberg.81  

 Anne Jerslev tekur undir með Eco varðandi költmenningu í grein sinni 

,,Semiotics by Instinct” og bætir við að textatengslanet megi finna innan í áhorfendum 

sem sé síðan virkjað sjálfvirkt eða ómeðvitað af eðlisávísun sem tengir það sem fyrir 

augu ber við gagnabankann í vitundinni.82 Hún staðhæfir: ,,In the discourse of cult 

culture there is a constant testing of and repetition of being (part of an) audience.”83 

Samkvæmt Eco og Jerslev hefur viðtökumenningin þróast og breyst en samkvæmt 

Jerslev fer hún út fyrir eða er í hið minnsta ólík póstmódernískri sýn áhorfenda vegna 

þess að áhorfendur eru svo vanir textatengslum að þeir gera ómeðvitað ráð fyrir 

þeim.84 Á meðan textatengsl eru líklega hluti af því sem skapar költviðtökur þá eru 

þau ekki jafngildi költs, eins og bæði Eco og Jerslev virðast telja. 

 4.3  Félagsfræðileg nálgun 
Til að leggja fræðilegan grunn fyrir viðtökufræðileg einkenni költs í samhengi við 

jaðarmenningu er ágætt að skoða kenningar félagsfræðinga um jaðarhópa ungdómsins 

sem skilja sig frá foreldramenningunni (menningunni sem jaðarmenningin sprettur 

upp úr) og skapa eigin hóp, aðskilinn frá því sem þau sjá sem hið venjulega. Upphaf 

slíkrar hópamyndunnar telur Gina Marchetti að rekja megi til eftirstríðsáranna þegar 

unglingar urðu til sem neysluhópur sem átti peninga til að eyða.85 Í sístækkandi og 

öflugri neyslumenningu fór neyslumynstur að skipta máli við sköpun á sjálfsímynd. 

Slík neysla skóp mismunandi jaðarhópa sem sameinuðust í kringum menningarleg 

fyrirbæri sem sum voru í andstöðu við foreldramenninguna. Í kvikmyndamenningunni 

                                                
81 Eco, bls. 75. Vísunin er úr E.T. þar sem aðalpersónurnar ganga um hverfið á hrekkjavökunni og sjá 

krakka klæddan í Yoda búning, en Yoda er persóna úr Empire Strikes Back mynd sem Lucas 
skrifaði handritið að og framleiddi. 

82 Jerslev, bls. 96. 
83 Sama, bls. 98. 
84 Sama. 
85 Gina Marchetti, ,,Subcultural Studies and the Film Audience: Rethinking the Film Viewing 

Context,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University 
Press, New York, 2008, bls. 403-418; bls. 407. 
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er költ fráhvarf frá venjulegri neysluhefðum þar sem viðfangið er nálgast á hátíðlegri 

og oft skipulagðari máta með endurtekningum og virkni á sýningum. Költ er ekki 

endilega menningarleg afstaða heldur ákveðin virkni sem á sér stað í viðtökum á 

kvikmynd en félagslegar rætur og forsendur þessarar virkni má finna í skrifum John 

Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson og Brian Roberts.  

 Í greininni ,,Subcultures, cultures and class” skilgreina þeir menningu sem 

,,the way the social relations of a group are structured and shaped: but it is also the 

way those shapes are experienced, understood and interpreted.”86 Þrátt fyrir að spretta 

upp úr þeim stjórnast jaðarmenning ekki af ráðandi gildum og mun, þar sem ,,[g]roups 

or classes which do not stand at the apex of power, nevertheless find ways of 

expressing and realising in their culture their subordinate position and experiences.”87 

Þannig getur jaðarmenning staðið fyrir utan foreldramenninguna en samt verið hluti af 

henni. Bresku menningarfræðingarnir taka þó fram að: 

 

  [s]ub-culture must exhibit a distinctive enough shape and structure to 

 make them identifiably different from their ,,parent” culture. They 

 must be focused around certain activities, values, certain uses of 

 material artefacts, territorial spaces etc. which significantly 

 diffirentiate them from the wider culture. But, which bind and 

 articulate them with the ,,parent” culture.88 

 

Í kvikmyndamenningunni eru ráðandi viðtökuhefðir reglulega brotnar upp með 

endurteknu áhorfi, virkni á sýningum, hefðum eða ritúölum og skilningi á efninu. Þá 

eru svæði yfirtekin fyrir þessi brot á óskrifuðum viðtökureglum kvikmynda. Hópar 

eigna sér kvikmyndasali og mynda sér þar sitt eigið svæði þar sem aðrar reglur og 

siðir gilda. Clarke, Hall, Jefferson og Roberts halda áfram og segja að sumar ,,sub-

cultures are merely loosely-defined strands or ,,milieux” within the parent culture […] 
                                                
86 John Clarke, Stuart Hall, Tony Jefferson og Brian Roberts, ,,Subcultures, Cultures and Class,” 

Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain, ritstjórar: Stuart Hall og Tony 
Jefferson, Routledge, New York, 1976, bls. 9-74; bls. 11. 

87 Sama, bls. 12. 
88 Sama, bls. 13-14. 



 - 39 - 

 

[o]thers develop a clear coherent identity and structure.”89 Þennan mun má einnig sjá í 

kvikmyndamenningunni þar sem jaðarhópar á borð við þá sem eru í kringum The 

Rocky Horror Picture Show eða Star Wars eru mjög sýnilegir og vel þekktir innan 

menningarinnar á meðan aðrir, eins og hópurinn í kringum Troll 2 (Claudio Fragasso, 

1990), eru minna sýnilegir. Þá birtist jaðarmenning stundum aðeins í takmarkaðan 

tíma ,,at particular historical moments: they become visible, are identified and labelled 

(either by themselves or by others […] then they fade, disappear or are so widely 

diffused that they lose their distinctiveness.”90 Sem jaðarhópar innan kvikmynda-

menningarinnar byggir költ á áhorfendum sem endurtekið njóta kvikmyndar á máta 

sem fer út fyrir venjubundnar viðtökur á áberandi hátt og skapar þar með 

jaðarmenningu utan um einn texta (költmyndina). 

 Líta má á költ sem skilgreiningu á hópi kvikmynda sem eru viðteknar á annan 

hátt en venja er. Þó er mikilvægt að ræða hvort það séu einhver textaleg einkenni á 

költmyndum sem sameini þær. Venjan er að benda á að költmyndir fari út fyrir 

fagurfræðileg mörk og þá er stutt í að hin ráðandi menning fari að kalla allar 

vondmyndir, ruslmyndir og slepjumyndir (e. gore) költ, þar sem aðdáendahópar 

þessara greina eru oft harðir í afstöðu sinni gagnvart smekk annarra.91  

 4.4  Trúarleg nálgun 
Það er ljóst að engin mynd getur talist költ nema hún að hún eigi sér dyggan og virkan 

hóp aðdáenda. Það er sameinandi einkenni allra költmynda, þær einkennast af  hópi 

virkra aðdáenda sem sjá kvikmyndina í öðru og jákvæðara ljósi en flestir aðrir. Þessir 

áhorfendur skera sig frá hinu ,,almenna” eins og ég fór yfir hér að ofan, með þátttöku, 

þekkingu, endurtekningum og tryggð gagnvart kvikmyndinni sem og hópnum í 

kringum hana. Þessi félagslega sýn á viðtökur hefur gefið fræðimönnum möguleika á 

                                                
89 Sama, bls. 14. 
90 Sama. 
91 Fyrir utan grein Jeffrey Sconce ,,Í Ruslið með akademíuna” þá er grein David Sanjek ,,Fans' Notes: 

The Horror Film Fanzine” ágætt yfirlit um hvernig smekkur innan þessa smekksamfélags er 
viðkvæmur og afstaða gegn meginstraumsáhrifum verður oft spurning um heiður og trúverðugleika 
þar sem smekknum þarf að breyta til að laga afstöðuna gagnvart meginstraumnum, í: The Cult Film 
Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 
419-428. 
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því að sjá kvikmyndaaðdáun í samhengi við trúarbrögð í nýju og tæknivæddu 

afþreyingarsamfélagi. Orðið költ er í grunninn trúarlegt og mætti nefna kunnuglegar 

líkingar um að kvikmyndahús sé tilbeiðsluhús, að ljósið í myrkvuðum salnum sé 

viðfang tilbeiðslunnar og að nútímaafþreyingarmenning sé búin að taka við af 

hefðbundnum trúarbrögðum sem lífsskoðunarmyndandi kjarni í lífi nútímafólks.92 

Költmyndir sækja heiti sitt til notkunar Emile Durkheim á hugtakinu költ, en hann 

skilgreindi jákvætt og neikvætt költ í ritúalískum aðferðum frumbyggja. Hið neikvæða 

költ er að skilja sig frá óhelgu efni og byggir á kerfi þess að neita sér um hluti og 

verða þannig fyrir jákvæðum áhrifum.93 Hið jákvæða költ byggir á árstíðabundnum 

fórnarathöfnum þar sem ritúlískar hreyfingar þátttakenda ýta undir gildi eða virkni 

fórnarinnar sem er færð.94 Költaðdáendur aðhyllast einn kvikmyndatexta sérstaklega 

og byggir virkni þeirra meðal annars á ritúalískum endurtekningum á sérstökum 

sýningum. J. Hoberman og Jonathan Rosenbaum þurftu ekki að seilast langt þar sem 

þeir tengdu hugmyndir Durkheim við þátttöku áhorfenda á sýningum The Rocky 

Horror Picture Show. Þá tengja þeir miðæturmyndina og hina kaþólsku hefð 

miðnæturmessunnar þar sem fólk sameinast í myrkvuðum sal til gefa sig upplifuninni 

á vald.   

 Hugtakið költ felur í sér trúarlega grunnhugmynd og eiga ritúalísk hegðun, 

einskorðun við ákveðið efni, fastir sýningartímar og endurtekningar sér öll stoðir í 

trúarathöfnum. Viðfangsefnið, það er nútímapoppmenning og költ, er þó til í 

víðtækari skilningi en bara sem kvikmyndalegur sértrúarsöfnuður. Þó að sú líking sé í 

sjálfu sér ekki slæm þá er gott að skoða nákvæmari skilgreiningar á neyslu sem trú.  Í 

greininni ,,Media Fandom, Neoreligiosity and Cult(ural) Studies” skoðar Matt Hills 

trúarlegheit (e. religiosity) innan myndmiðla sem leið fyrir áhorfendur að finna 

skilgreiningu á sjálfinu innan menningarinnar. Hann skilgreinir hugtakið trúarlegheit í 

samhengi við aðdáun og lýsir neikvæðri merkingu költhugtaksins í almennri orðræðu 

                                                
92 Fleiri hafa rætt áþekkar hugmyndir en J. Hoberman og Jonathan Rosenbaum gera vel grein fyrir 
þessari trúarlegu sýn á kvikmyndir í upphafi bókar sinnar Midnight Movies. Hoberman og 
Rosenbaum, bls. 15-18. 

93 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religious Life, Oxford World's Classics, þýðandi: Carol 
Cosman, Oxford University Press, Oxford, 2001, bls. 230. 

94 Sama, bls. 259-261. 
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þar sem það er tengt við hugtök eins og þráhyggju, óhóf eða að týna sér í heimi 

fantasíunnar.95 Hills segir að költ mætti skoða félagslega þar sem samfélagið er í 

meira mæli að einbeita sér að veraldlegum hliðum hlutanna og er tákn um 

nútímavæðingu. En hann telur þó að enn sé pláss fyrir trú í lífi fólks: 

 

Organized  (institutional) religion may have declined in the West, but 

a privatized and individualized space remains open to the voluntaristic 

adoption of sacred themes and ideas, and it is here that discourses of 

,,cult” media and fandom find a specific social and historical 

context.96 

 

Einstaklingsbundin trúarlegheit þar sem hinu ,,heilaga” er haldið frá hinu ,,vanhelga” 

og bundið í sögulegt samhengi þar sem framreiðsla á nýjum ,,heilagleika,” það er nýju 

efni, er stöðugt fyrir hendi.97 Hills lýsir þessari sýn á framleiðsluvörur útfrá 

marxískum hugmyndum sem blætisvæðingu markaðsvara og þá er ekki hægt að 

greina á milli kvikmyndkölts og almennrar vörumerkjatryggðar eða -trúar. Költ í 

kringum kvikmyndir er ekki tilbeiðsla á stöðug tákn sem er stjórnað eins og 

vörumerki eða trúarkenningum.98 Költ byggir á lifandi og opnu samfélagi þar sem 

umræða fer fram og hlutirnir breytast án þess að reynt sé að halda aftur af þeim.99  

  Í skrifum Douglas E. Kowan og David G. Bromley í bókinni Cults and New 

Religions: A Brief History taka þeir trú fyrir í samhengi við nýaldarhugmyndir og 

sértrúarsöfnuði og greina þróun og stigsmun á þátttakendum í sértrúarsöfnuði. Þar er 

fyrsta stigið neysluþátttaka þar sem meðlimir hittast jafnvel ekki einu sinni en taka 

                                                
95 Matt Hills, ,,Media Fandom, Neoreligiosity and Cult(urual) Studies,” The Cult Film Reader, 

ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 131-148; 
bls. 137. 

96 Sama. 
97 Sama, bls. 139. 
98 Hér nefnir Hills dæmi frá Walter Benjamin um að aðeins útvaldir megi sjá listaverk sem er að finna 

í lokuðum afkimum í kirkjum (Walter Benjamin, ,,The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction,” þýðandi: Harry Zohn, The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs og Xavier 
Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 30-40; bls. 34). Annað dæmi er hin 
leyndardómsfulla formúla að hinum vinsæla Coca Cola drykk, en samkvæmt orðrómi um 
gosdrykkinn þá eru aðeins örfáir einstaklingar í heiminum sem vita hana. 

99 Hills, bls. 140-141. 
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þátt með því að versla mynddiska, tímarit eða bækur tengdar viðfangsefninu og 

sameinast á internetinu í spjalli eða annars konar virkni. Annað stigið er 

skjólstæðingaþátttaka og lýsir sér í því virkari þátttöku með því að mæta á og jafnvel 

skipuleggja viðburði tengdum viðfangsefninu. Þriðja stigið er költþátttaka, en þar 

helga áhangendur lífi sínu þátttöku í hópnum og eyða mun meiri tíma og peningum í 

hann en á hinum stigunum.100 Þessi þrjú stig eru ekki skilyrðandi og segja Kowan og 

Bromley vera flæði á milli þeirra og blöndun, en þau eru þó lýsandi fyrir mismunandi 

þátttöku aðdáenda költmynda. Allt frá því að versla vörur tengdar kvikmyndinni, taka 

þátt í netsamfélögum og horfa endurtekið á myndina í heimahúsum yfir í að gefa sig 

hugmyndafræði og heimi kvikmyndarinnar á vald. Hér er Star Wars ágætt dæmi, en 

flestir þekkja myndirnar og einhverjir hafa keypt sér eintak af einni eða öllum. Sumir 

horfa endurtekið á þær og þekkja helstu tilvitnanir en enn færri kaupa leikföng eða 

skreyta vistarverur sínar með hlutum tengdum myndunum. Að lokum eru til 

aðdáendur sem ganga alla leið og sem dæmi eru þeir sem lifa eftir lögmálum jedi-

riddaranna og hafa stofnað trúarbrögð byggð á hugmyndafræði þeirra.101 Hills segir 

költaðdáun fela í sér tvöfeldni þess að gleyma sér í aðdáun en einnig sem meðvitaðri 

uppbyggingu á félagslegu sjálfi, en það fellur að stigskiptingunni hér að framan þar 

sem meðvituð félagsleg stöðutaka víkur fyrir meiri trúarhita gagnvart textanum eftir 

því sem maður kemst nær þriðja stiginu.102 

 

                                                
100  Douglas E. Cowan og David G. Bromley, Cults and New Religions: A Brief History, Blackwell 

Publishing, Oxford, 2008, bls. 89-90. 
101  Sjá: http://www.jedichurch.org/jedi-doctrine.html og í samhengi við The Big Lebowski: 

http://dudeism.com/. 
102 Hills, bls. 143. 
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5. Hluti 

 5.1  Viðtökufræðileg þróun 
Fræðimenn hafa í auknum mæli reynt að finna skilin á milli aðdáanda og 

költaðdáanda, sem samsvarar að nokkru leyti skilunum á milli meginstraums og 

jaðars.103 Henry Jenkins ræðir þetta í greininni ,,Interactive audiences?” og segir 

meðal annars: ,,Fandom diversifies, it moves from cult status towards the cultural 

mainstream, with more Internet users engaged in some form of fan activity. This 

increased visibility and cultural centrality has been a mixed blessing for a community 

used to speaking from the margins.”104 Rick Altman kemst að sömu niðurstöðu í 

athugun sinni á virkni og þróun greinamynda í sögulegu samhengi. Hann telur að 

margt af því sem byrji á jaðrinum þokist hægt og rólega inn í meginstrauminn og 

verði hluti af almennum einkennum velþekktra kvikmyndagreina. Hann segir meðal 

annars: ,,marginal reception does have a special position in the theory of genres [...] 

because new structures regularly grow out of spectator positions once characterized as 

downright eccentric.”105 Þrátt fyrir að beinast að kvikmyndagreinum þá á athugasemd 

Altman afar vel við költmyndir og markaðsvæðingu költsins. Í einfaldaðri mynd 

mætti segja að það sem einu sinni aflaði sér takmarkaðra vinsælda á jaðri 

kvikmyndamenningarinnar eða innan afmarkaðs aðdáendahóps sé orðinn hluti 

meginstraumsins í dag. Altman telur að í kringum allar kvikmyndagreinar myndist 

samfélög en munurinn felst í því að umhverfis stöðugar greinar eins og söngleiki, 

vestra og hryllingsmyndir myndast stór samfélög og þurfa aðdáendur slíkra mynda því 

ekki að hittast til að vita að þeir tilheyra tilteknu menningarlegu samhengi. Í kringum 

ungar greinar þurfi meiri samskipti aðdáenda og jafnvel návígi til að leggja grunn að 

orðaforða og merkingu greinarinnar.106 Ennfremur segir Altman að orðræða stúdíósins 

                                                
103 Mathijs og Sexton, bls. 60.  
104 Henry Jenkins, ,,Interactive Audiences? The ,Collective Intelligence’ of Media Fans,” ekkert ártal, 

fengið af: http://web.mit.edu/cms/People/henry3/collective%20intelligence.html, þann 7. 11. 2011. 
105 Rick Altman (1999), bls. 211. 
106 Sama, bls. 169. 
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sem og kvikmyndarýni hjálpi til við að koma kvikmyndagrein á kortið.107 Það er því 

með virkni aðdáenda að ákveðin ,,nefnd” einkenni standa upp úr og eru endurtekin af 

öðrum kvikmyndaframleiðendum í öðrum myndum, í öðru samhengi og verða þar 

með hluti af kvikmyndamenningunni og þar af leiðandi meginstraumnum. Hér er þó 

mikilvægt að gleyma ekki hlutverki fjölmiðla sem taka einnig virkan þátt í því að 

koma költmyndum á kortið og staðfesta orðaforðann í kringum þær með 

innanbúðarþekkingu og athugasemdum.108 

 Spurningin er hvort að költ hætti að vera költ ef það er komið inn í 

meginstraumsumræðuna og hvort að meginstraumsmyndir eins og Star Wars geti 

yfirhöfuð talist költ. Jaðargreinar sem verða að meginstraumsgreinum hætta 

augljóslega að vera á jaðrinum, en költviðtökur sem halda áfram þrátt fyrir að myndin 

sé hluti af meginstraumnum eru ennþá költviðtökur. Þær snúast um nokkuð 

samheldinn hóp aðdáenda sem sker sig frá öðrum ,,almennari” áhorfendum meðal 

annars með virkni, ákafa og endurtekningum. Það má nota skiptingu Kowan og 

Bromley um mismunandi þátttökustig innan sértrúarsafnaða í þessu samhengi þar sem 

meginstraumur verður til í kringum költfyrirbæri. Þar eru flestir áhorfendur almennir 

neytendur og sjá myndina einu sinni eða þekkja til hennar, aðrir versla minjagripi og 

aðrar vörur merktar henni og standa henni þar með aðeins nær, síðan taka sumir 

stundum þátt á sýningum eða taka þátt í umræðum á netinu og síðan eru þeir sem 

helga líf sitt þátttöku í samfélagi í kringum költmynd. Viðvarandi költmyndir eins og 

The Rocky Horror Picture Show hafa nokkuð stöðuga veltu aðdáenda í innsta hring 

sem halda áfram að halda sýningar, mæta í búningum, taka þátt í umræðum og vera 

virkir. Viðhorf varðandi költmynd geta þó einnig breyst og þeir sem voru einu sinni í 

innsta hring verða síðar meir aðeins fjarlægir aðdáendur. The Shawshank Redemption 

(Frank Darabont, 1994) er ágætt dæmi um költmynd sem varð að 

meginstraumsfyrirbrigði þar sem virki ,,innsti hringurinn” leystist upp. En Shawshank 

kom út árið 1994 við takmarkaðar undirtektir áhorfenda og myndin fékk litla aðsókn, 
                                                
107 Sama, bls. 177. 
108 Sjá, sem dæmi: Katy Bergen, ,,Essay: A Rocky Horror Picture Show Virgin: A first time trip to 

Transsexual in the galaxy of Transylvania,” Vox, Missourian, 2. nóvember, 2010. Fengið af 
http://www.voxmagazine.com/stories/2010/11/02/essay-rocky-horror-picture-show-virgin/, þann 
23. 02. 2012. 
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en orðspor hennar spurðist út og þegar hún kom út á DVD varð hún mikils metin 

innan ákveðinna hópa og meðal kvikmyndaáhugafólks á netinu. Síðan þá er hún löngu 

orðin ein af ástsælustu myndum kvikmyndasögunnar og samfélagið sem spannst í 

kringum þessa, þá óþekktu mynd, hefur nánast með öllu lagst af.109 

 5.2  Sérstakar költgreinar 
Þrátt fyrir að hafa fjallað um költ í samhengi við einstakar myndir þá má greina 

svipaða virkni innan ákveðinna kvikmyndagreina. Innan tveggja greina hafa skapast 

hefðir þar sem afmarkaðir áhorfendahópar eru sérstaklega virkir og tryggir sinni grein, 

en það eru vísindamyndir og hryllingsmyndir. Í bók sinni Film Genre: Hollywood and 

Beyond tekur Barry Langford einmitt báðar þessar greinar sérstaklega fyrir. Langford 

skoðar þær sem umbreytingagreinar, sem eiga rætur sínar djúpt í klassísku 

Hollywoodhefðinni en skilja sig einnig frá henni: ,,As fantasy genres, both horror and 

science fiction depart in significant ways from the prevailing canons of representation 

in the classical Hollywood style, whether one takes that to be a form of realism (not 

the chimerical ,,classic realism”) or, as I have suggested, of melodrama.”110 Langford 

telur melódramað vera miðlægt í hefðbundnum greinamyndum Hollywood þegar 

kemur að söguuppbyggingu og úrlausnum, en hryllings- og vísindamyndir brjóta 

þessar hefðir.111 Langford segir greinarnar einnig deila áhorfendahópi sem geri þær að 

óvirðulegum greinum sem lýsir sér í ,,an undiscriminating juvenile audience (or an 

audience that has its mind on other things), with strong roots in exploitation cinema, 

that have only fairly recently emerged as attractive genres for large-scale production 

at major studios.”112 Markaðsvirði költs í seinni tíð á sér stoð í aukinni meðvitund 

markaðarins um virði þess að eiga tiltölulega lítinn en tryggan áhorfendahóp ásamt 

því að fá mikla almenna aðsókn. Eins og ég fjallaði um framar í ritgerðinni fer Rick 

Altman ítarlega í virkni kvikmyndagreina í bók sinni Film/Genre. En þar heldur 

Altman því fram að kvikmyndagreinar hafi mismunandi áhorfendahópa með 
                                                
109 Sjá: http://www.totalfilm.com/features/the-34-greatest-cult-movies-of-all-time/the-shawshank-

redemption-1994, sótt þann 04. 02. 2012. 
110 Barry Langford, Film Genre, Hollywood and Beyond, Edinburgh University Press, Edinburgh, 

2005, bls. 157. 
111 Sama, bls. 38-39. 
112 Sama, bls. 157. 
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mismunandi reynslu af greininni og þar af leiðandi mismunandi sýn á hana þrátt fyrir 

að vera allir hluti af sama fyrirbærinu. Aðdáendur vinsælla greina þurfa ekki að hittast 

til að verða hluti af heildinni þar sem greinin er stöðug, en jaðaráhorf og jaðargreinar 

þurfa á því að halda að aðdáendur þeirra taki virkan þátt og myndi orðaforða og haldi 

umræðu um greinina gangandi í sameiningu.113 Sumar þessara jaðargreina munu hægt 

og rólega færast inn í meginstrauminn og verða hluti af nýrri grein eða nýrri útfærslu 

eldri greinar. Þessa þróun má sjá í auknum blóðsúthellingum og slettu-einkennum í 

meginstraumsmyndum og stórmyndavæðingu vísindamynda. 

 Langford segir að hryllingsmyndin sé sú grein sem byggir einna helst á því að 

fara út fyrir mörk, í margvíslegum skilningi, en sér í lagi í blóðsúthellingum og 

líkamlegum hryllingi þó að ekki megi vanmeta ,,frumlegar” og nýjar leiðir við að 

hræða á annan hátt en með blóðsúthellingum og költ-virði þess.114 Hryllingsmyndir 

teljast til líkamsmynda samkvæmt skilgreiningu Lindu Williams en sá flokkur 

samanstendur af myndum sem geta hrætt, kveikt ógleði eða unað eða á annan hátt 

koma líkama áhorfenda til að sýna viðbrögð og segir Williams klám vera hina 

líkamsgreinina, en költ er mjög oft tengt annars konar hugmyndum um kynlíf og 

kynfrelsi (The Rocky Horror Picture Show og Pink Flamingos eru augljós dæmi).115  

 Ritúalískt áhorf á hryllingsmyndir lýsir sér í ásókn í að ganga lengra út fyrir 

mörk hins eðlilega, sér í lagi með því að horfa/þola sífellt ógeðslegri myndir sem má 

tengja við manndómsvígslu ungra manna. Með því að vera búinn að sjá ákveðna titla 

er hægt að skapa sér stöðu meðal annarra aðdáenda og mynda valdastrúktur þar sem 

hinir reynslumestu hafa meira vald en hinir reynsluminni. Til að svara þessari 

eftirspurn ganga kvikmyndagerðarmenn einnig sífellt lengra í efnistökum en nýlegt 

dæmi er kvikmyndin The Human Centipede (Tom Six, 2009) sem var auglýst sem 

hrottalega ógeðsleg og aðeins fyrir þá alhörðustu á að horfa.116 Vísindamyndin getur 

                                                
113 Altman (1999), bls. 175-177. 
114 Langford, bls. 158. Splatter og pyntingaklám eru augljós dæmi um líkamlegar hryllingsmyndir sem 

reyna á þolmörk, en prófa jafnframt þor áhorfenda sinna. Sálrænar hryllingsmyndir eru, þó í minna 
mæli sé, einnig þolmarkaprófandi, en hinar japönsku Ringu og Ju-On geta talist sem mikilvæg 
innlegg í þá átt.  

115 Linda Williams, ,,Film Bodies: Gender, Genre, and Excess,” Film Genre Reader, ritstjóri: Barry K. 
Grant, University of Texas Press, Austin, 2003 [1986], bls. 141-159. 

116 Sjá: http://www.ifcfilms.com/films/human-centipede. Síðan kom út framhaldsmyndin Human 
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vandræðalaust tekið á samfélagsgildum, -ógnum, -meinum, tækniþróun og síðast en 

ekki síst nútímagoðsögnum um geimverur og vélmenni og samsæriskenningar 

tengdum þeim, bæði á allegorískan hátt eins og í Matrix (Andy Wachowski og Lana 

Wachowski, 1999) eða Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel, 1956) eða á 

beinan máta eins og í X-Files þáttunum og tveimur kvikmyndum sem gerðar voru eftir 

þeim. Þetta höfðar oft sérstaklega til þeirra sem líta á samfélagið gagnrýnum augum 

en þó eiga sérstaklega ódýrar eða illa gerðar vísindamyndir sér einnig dygga 

aðdáendur. Leikstjórinn Ed Wood stendur þar líklega fremstur í flokki. 

 Þriðja greinin sem tengja má við költ skarast mikið til við vísindamyndir, en 

þar er um að ræða nútíma stórmyndina. Með aukinni markaðsvæðingu költsins og von 

um gróðvænlegar költviðtökur í bland við mettunardreifingu og gríðarlega 

markaðssetningu sækja framleiðendur í Hollywood í stórauknum mæli inn á mið sem 

voru eitt sinn frátekin fyrir afmarkaða hópa. Stórmyndir eru oftar en ekki byggðar á 

efni sem er búið sanna sig og hefur þegar mjög tryggan aðdáendahóp. Augljós dæmi 

um slíkt eru myndirnar um Harry Potter og félaga, Lord of the Rings (Peter Jackson, 

2001, 2002 og 2003), umbreytingavélmennin í Transformers (Michael Bay, 2007, 

2009 og 2011), Star Trek (J.J. Abrams, 2009) og fjöldamargar ofurhetjumyndir. 

Þessum myndum lýsa Mathijs og Sexton á eftirfarandi hátt: 

 

Cult blockbusters have in common with cult cinema that they present 

illogical, unhinged stories with lots of visual excess, offering 

manifestations that invite visceral instead of interpretive reactions. 

Because of this they are often called meaningless: void of  relevance 

for our world, escapist or mere spectacle.117 

                                                                                                                                       
Centipede 2 (Tom Six, 2011) sem gekk út það að vera enn viðbjóðslegri en sú fyrri. 
Auglýsinga,,gimmikk” kvikmyndabraskarans og leikstjórans William Castle  falla í sömu rein, en 
fyrir utan að afhenda áhorfendum gervivopn eða aðra hluti og hvetja þá til þátttöku á sýningum 
mynda sinna, þá setti Castle upp margskonar aðstæður sem áttu að ýta undir þá manndómsraun sem 
það að lifa sýninguna af átti að vera. Hann seldi meðal annars líftryggingar með miðanum á 
Macabre (1958) sem átti að tryggja fólk fyrir því ef það dæi úr hræðslu á meðan sýningu stóð, fyrir 
lokahluta Homicidal (1961) gafst tími þar sem fólk sem ekki treysti sér lengur að horfa mátti fara 
og fá endurgreitt og sérstök ,,sjokk”-sæti á sýningum á I Saw What You Did (1965), sem þeir allra 
hræddustu máttu setjast í. 

117 Mathijs og Sexton, bls. 217. 
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Samkvæmt Langford gaf Star Wars stórmyndatóninn þegar hún kom út árið 1977, þar 

sem alltumlykjandi heimur uppfullur af undursamlegum persónum og verum og 

sérstök innan-söguheims trúarbrögð voru til staðar. Kvikmyndin einkenndist af 

stórum og mikilfenglegum sjónrænum-stórvirkjum sem fönguðu áhorfendur og ræðir 

Langford um ,,wow” áhrifin í því samhengi.118 Af hverju Star Wars varð að því 

fyrirbæri sem það er, með gríðarlega stóran og breiðan aðdáendahóp og nokkuð 

opinbert költfylgi, veit enginn nákvæmlega. En með aukinni meðvitund um költ hafa 

költviðtökur orðið að markmiði framleiðenda stórmynda þar sem sömu eða svipaðar 

áherslur má finna innan stærstu og dýrustu kvikmynda draumaborgarinnar. Nostalgía 

og tengingar við gamalt eða klassískt efni sem virkja tilfinningar áhorfenda ásamt 

öðrum textatengslum, ofngótt í framleiðslu þar sem tæknibrellur og nýstárleg 

hasaratriði stuðla að undrun áhorfenda, alltumlykjandi heimur sem áhorfendur geta 

tengt sig við og taka jafnvel goðsögur hans upp á eigin arma eða skapa nýtt efni sem 

gerist innan hans, leikfangasala, tölvuleikir og aðrar vörur sem dýpka söguheiminn og 

tengja áhorfendur við hann eru dæmi um stórmyndaeinkenni þar sem reynt er að ýta 

undir eða að minnsta kosti er vonast eftir költviðtökum í ofanálag við hefðbundið 

peningaflæði sem fylgir neyslu ,,almennra” áhorfenda. 

Í grein Harmony Wu ,,Trading in Horror, Cult and Matricide” fjallar hún 

hugmynd Jeffrey Sconce um tvo póla sem aðdáendur nálgast við áhorf á þær 

költmyndir sem þeir halda upp á. Annar er söfnun þar sem áhorfendur njóta þess að 

,,safna” ofgnótt og ógeði og magngera jafnvel myndir og meta virði þeirra útfrá því. 

Þetta á sérstaklega við um aðdáendur slettumynda þar sem magn ógeðsins er gert 

merkingarbært fyrir stöðu myndar gagnvart samfélagi aðdáenda greinarinnar. Hinn er 

söguheimslegur, en þar samsama aðdáendur sig söguheiminum gjörsamlega og reyna 

að tengjast honum með búningum, vörum tengdum honum, fróðleik eða annarri 

eftiröpun.119 Yfirleitt er költaðdáun einhversstaðar mitt á milli þessara póla, en 

                                                
118 Langford, bls. 244. 
119 Harmony Wu, ,,Trading in Horror, Cult and Matricide: Peter Jackson´s Phenomenal Bad Taste and 

New Zealand Fantasies of Inter/National Cinematic Success,” The Cult Film Reader, ritstjórar: 
Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, S. 328-338; bls. 97. 
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költaðdáun á stórmyndum fer nálægt því að vera hrein söguheimsleg nálgun aðdáenda 

á kvikmyndatexta líkt og Star Wars. Þar er heimspeki jedi-riddaranna orðin að 

viðurkenndum trúarbrögðum og fólk klæðir sig og skreytir sitt nánasta umhverfi í 

anda söguheimsins. Annað dæmi er The Big Lebowski en hugmyndafræði myndanna 

er afar rík og trúarbrögðin dudeism hafa orðið til, haldnar eru sérstakar hátíðir þar sem 

fólk mætir klætt sem persónur úr myndinni og spilar keilu eins og gert er í myndinni. 

 Í inngangi að fyrsta hluta bókar sinnar The Cult Film Reader fara Mathijs og 

Mendik yfir sögu költsins og meðal annars meðvitund og iðnvæðingu þess. Þeir telja 

að á níunda áratugnum hafi orðið sprengja í að tala um myndir sem költ en einnig á 

költviðtökum. Grunninn að þessu telja þeir vera vöxt vinsælla greinamynda og þeim 

iðnaði sem þeim fylgja, það er útgáfu aðdáendarita ásamt hátíðum, ráðstefnum, 

endurlitssýningum og sérhæfðri dreifingu.120 Hvort að þetta sé Star Wars að þakka er 

álitamál en í grein sinni ,,,It's aimed at kids – the kid in everybody'” ræðir Peter 

Kraemer um þá þróun kvikmynda eftir 1977 í áttina að því að fanga alla 

áhorfendahópa. Kvikmynd á að fanga nostalgíu fullorðna fólksins, vera grípandi og 

heillandi upplifun fyrir börn en unglingar og ungt fólk standa einhversstaðar þarna á 

milli. Kraemer telur að allar stærstu Hollywoodmyndir eftir 1977 séu eins og Star 

Wars, og miði sérstaklega að því vekja barnið í okkur og í raun snúast gegn eigin 

þroska.121 Mathijs og Mendik nefna mikilvægar breytingar á neysluhegðun fólks á 

níunda áratugnum þar sem sífellt stærri hluti áhorfenda tók þátt í neyslumenningu í 

kringum kvikmyndir: 

 

Underpinning these developments were activities like collecting, 

canon-creation, fan debates, nostalgia and postmodern ,,topics” like 

time travel, parody and pastiche. For the first time cult cinema became 

self-aware of its status as cult, and, as a result, the ritualistic reception 

of cult cinema became institutionalized. It meant there were now more 

                                                
120 Mathijs og Mendik, bls. 20. 
121 Peter Kraemer, ,,,,It's Aimed at Kids – the Kid in Everybody:’ George Lucas, Star Wars and 

Children's Entertainment,” Action and Adventure Cinema, ritstjóri: Yvonne Tasker, Routledge, 
London, 2004, bls. 358-370; bls. 366-367. 
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cult films than ever before, and more means to ,,cultify” films.122 

 

Þetta mætti lesa í samhengi við hinn fullkomna flótta aftur til bernsku þar sem hægt er 

að gleyma sér í öðrum heimi, umræðum um hann og kaupum á vörum úr honum. En 

það er þó aðeins hluti þess sem einkennir költ.  

 5.3  Þróun greinafræða og költ 
Kvikmyndagreinar segja til um efni eða fjölskyldutengsl kvikmynda. Þær má nota til 

að skilgreina eðli þeirra og hvaða myndir tengjast og hvernig, sem liggur þó ekki 

alltaf í augum uppi. Kvikmyndagreinar eru ekki stöðugur fasti og þær breytast sem 

söguleg fyrirbæri. Leiðir til að skilgreina kvikmyndir í greinar hafa einnig breyst og 

hafa fræðimenn hallast að mismunandi sýn á mismunandi tímabilum. Barry Langford 

flokkar áherslur greinafræðanna í þrjú megintímabil. Það fyrsta hófst undir lok 

sjöunda áratugarins þegar myndheimur og íkonógrafía kvikmynda voru sérstaklega 

skoðuð sem einkenni á ákveðnum kvikmyndagreinum.123 Colin McArthur skrifaði til 

að mynda þekkta grein um glæponamyndir þar sem hann lýsir ákveðnum sjónrænum 

endurtekningum innan greinarinnar sem áhorfendur þekkja og tengja ósjálfrátt við 

ákveðna tegund af kvikmynd.124 Þar átti hann við klæðnað og útlit persóna, umhverfi 

þeirra og tæknina sem þær notast við, en þessi einkenni skilgreindu meðal annars 

glæponamyndir frá öðrum kvikmyndagreinum og sór þær í ákveðna hefð sem 

áhorfendur þekktu og gátu auðveldlega tengt fyrra áhorf við.125 Vandamálið við að 

aðskilja kvikmyndir í greinar útfrá íkonískri táknnotkun kom hins vegar í ljós þegar 

fræðimenn reyndu að skilgreina aðrar greinar sem voru ekki sjónrænt séð sérstakar 

líkt og glæponamyndin eða vestrinn, en það voru greinarnar sem einna best gekk að 

skilgreina útfrá táknnotkun hverskonar.126 Langford nefnir gamanmyndir og 

vandamálamyndir sem dæmi um hefðbundnari kvikmyndagreinar þar sem 

                                                
122 Mathijs og Mendik, bls. 20. 
123  Sama, bls. 13. 
124  Colin McArthur, ,,Iconography of the Gangster Film,” Gangster Film Reader, ritstj.: Alain Silver 

og James Ursini, Limelight Editions, Newark, 2007, bls. 39-44; bls. 39. 
125  Sama. 
126  Langford, bls. 14. 
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reglubundnar táknmyndir sé ekki að finna að sama marki.127 Almenn textaleg einkenni 

sem koma fram í költmyndum og voru tekin saman af Mathijs og Mendik í lista 

framar í ritgerðinni væru þá til dæmis ofgnótt, textatengsl og brask. 

 Næsta leið sem Langford nefnir er að skoða greinar útfrá goðsögulegum 

einkennum og þá sér í lagi með formgerð að leiðarljósi sem endurspeglun á 

samfélaginu.128 Þannig eru kvikmyndagreinar taldar endurspegla ákveðna þætti 

samfélagsins og menningarinnar sem þær spretta úr og breytast í takti við þá. Í bók 

sinni Six Guns and Society skoðar Will Wright til dæmis formgerð vestra sem 

kvikmyndagreinar og þær formgerðarlegu einingar sem skapa merkingu innan hverrar 

myndar greinarinnar og þróast og breytast í gegnum mikið breytingaskeið í 

bandarísku samfélagi.129 Andstæðurpör eins og hinn sterki einfari/hetja á móti veiku 

samfélagi og óbyggðir/náttúra gegn byggð/siðmenningu skapa svipaða merkingu sem 

er endurtkein innan mismunandi vestra og sameinar þá.130 Költ má skoða á svipaðan 

máta, en erfitt er að greina það textalega þar sem költmyndir eru afskaplega ólíkar og 

fjölbreyttar en þær hafa þó allar ákveðna merkingu fyrir aðdáendur sína. Það er því 

nær lagi að skoða goðsögulega menningarlega virkni költmynda utan textans, þar sem 

draga má merkingarvirkni költmynda á viðtökusviðinu fram og greina goðsögulega 

virkni költsins útfrá forsendum aðdáenda. Hér er þó mikilvægt að taka það fram að 

textaleg einkenni skapa undirstöðuna varðandi viðtökur költmynda, en allar hafa þær 

einkenni sem mætti lýsa sem óvenjulegum, skrítnum, ógeðslegum eða tengdum 

ofgnótt. Þessi einkenni eru ólík eftir myndum en þau hafa með brot á hefðum og 

reglum að gera er varða samfélagsleg gildi og greinahefðir. Þessi textalegi annarleiki 

gefur tóninn fyrir viðtökur sem rúmast ekki innan meginstraumsins. 

 Þriðja og síðasta aðferðafræðin sem Langford lýsir er söguleg nálgun 

fræðimanna á kvikmyndagreinar. Þróun kvikmyndagreina og söguleg skeið þeirra, frá 

því að þær koma fram sem afurð samfélagsins þar til þær verða meðvitaðar um eigin 

                                                
127  Sama. 
128  Sama, bls.18. 
129  Sjá: Will Wright, Sixguns and Society: A Structural Study of the Western, University of California 

Press, Berkeley, 1975. 
130 Sama, bls. 57. 
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virkni eða einfaldlega hnigna.131 Söguleg sýn hefur í för með sér skilgreiningu á 

greinum í skeið og tímabil þar sem ákveðin tímabundin einkenni má finna á 

kvikmyndagrein sem einkennir hana á ákveðnu tímabili, eins og glæponamyndirnar 

þrjár, The Public Enemy (William A. Wellman, 1930), Little Caesar (Mervyn LeRoy, 

1931) og Scarface (Howard Hawks og Richard Rosson, 1932), sem flokkast sem 

uppruni klassískra bandarískra glæponamynda og eru mikið notaðar sem viðmið þegar 

kemur að greininni. Hægt er að beita sömu aðgreiningu á költmyndir sem útskýrir 

sögulega þróun og breytingar á þeim. Það mætti taka miðnæturmyndir sem ákveðið 

skeið þar sem kvikmyndir eins og The Rocky Horror Picture Show, El Topo, Pink 

Flamingos, Night of the Living Dead (George A. Romero, 1968) og Eraserhead 

(David Lynch, 1977) voru allar frumsýndar með nokkuð stuttu millibili og fengu allar 

dreifingu á miðnætursýningum, sér í lagi í New York, og áttu sér nokkuð afmarkaða 

aðdáendahópa sem mættu ítrekað á þær.132 En þetta tímabil er líklega það þekktasta í 

samhengi við költviðtökur og annars konar smekk, sem þoldi ekki dagsljósið.133 Með 

komu myndbandsins varð dreifing á fágætum myndum auðveldari og almennari en 

áhyggjur af eyðileggjandi áhrifum margra þeirra á óharnað ungt fólk varð 

siðapostulum að þrætuepli og olli í Bretlandi t.a.m. fjölmiðlafári. Lög voru sett um 

myndbandadreifingu og kvikmyndir ritskoðaðar eða bannaðar. Þær myndir sem voru 

bannaðar voru almennt kallaðar „Video Nasties“ sem mætti þýða sem 

andstyggðarmyndir, en þær urðu að költ-fyrirbæri vegna stöðu sinnar í þessum hópi. 

Meðal mynda má nefna I Spit on Your Grave (Meir Zarchi, 1978), Cannibal 

Holocaust (Ruggero Deodato, 1980), The Evil Dead (Sam Raimi, 1981) og Flesh for 

Frankenstein (Paul Morrissey og Antonio Margheriti, 1973). Þrátt fyrir að tengjast 

þessum tímabilum eru alls ekki allar miðnæturmyndirnar eða andstyggðarmyndir 

költmyndir, en þessi tímabil fólu í sér viss ,,költlegheit” sem smitast auðveldlega yfir 

á allar myndirnar og mynda eitthvað sem kalla mætti költskeið. 
                                                
131  Guðni Elísson (2006), bls. 37. 
132 Sjá Midnight Movies eftir J. Hoberman og Jonathan Rosenbaum, í bókinni fara þeir yfir sögu og 

útskýra og rýna í miðnæturmyndir þegar þær voru miðlægur punktur í ,,lífi” öðruvísi kvikmynda, 
sérstaklega í New York borg á áttunda og byrjun níunda áratugar síðustu aldar. 

133 ErnestMathijs og Xavier Mendik, ,,Section 2: Cult Case Studies,” The Cult Film Reader, ritstjórar: 
Ernest Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 163-172; bls. 167-
168. 
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6. Hluti 

 6.1  Kenning Rick Altman 
Það sem sameinar flesta þá þætti sem ég hef rætt hér að framan varðandi 

greinaflokkun má finna í kenningu Rick Altman í bókinni Film/Genre. Bókin er 

viðbót og ítarlegri athugun á kenningu sem hann setti fram í greininni 

,,Merkingarfræðilegur/setningarfræðilegur skilningur á kvikmyndagreinum.” Í 

greininni skilgreinir og sameinar Altman tvær leiðir til þess að skoða 

kvikmyndagreinar, annars vegar merkingarfræðilega þar sem ,,samantekt 

sameiginlegra einkenna, viðhorfa, persóna, myndskota, tökustaða, sviðsmynda” leggja 

áherslu á merkingarþætti greinar, en aðferð Colin McArthur sem ég ræddi hér að ofan 

hefur þetta að leiðarljósi.134 Hún leiðir til þess sem Altman kallar tæmandi skrá 

margra kvikmynda sem búa yfir almennum sameiginlegum einkennum. Altman telur 

þó tæmandi skrá vera óhandhæga leið til að skilgreina kvikmyndagreinar þar sem hún 

byggir á grundvelli klifunar á almennum einkennum kvikmynda.135 Hin leiðin er 

setningarfræðileg nálgun þar sem gert er ,,mikið úr ákveðnum lykiltengslum á milli 

ómarkvissra og breytilegra stæðiseininga – tengslum sem kalla mætti 

grundvallarsetningarbyggingu greinarinnar.”136 Rannsóknir Will Wright í bókinni Six 

Guns and Society sem ég fjallaði um hér að framan byggði á slíkum formgerðarlegum 

aðferðum. Til að rannsaka költ með aðferðum greinafræðinnar þarf að leita út fyrir 

textann og greina það sem sameinar flestar költmyndir. Ég hef nú þegar farið yfir 

helstu einkenni költs, en flest þeirra fyrirferðarmestu standa fyrir utan textann í 

viðtökum, túlkunum og virkni áhorfenda. Að nota upphaflega kenningu Altman er 

talsverð umbreyting á sýn hans á merkingarfræðilega/setningafræðilega greiningu á 

kvikmyndagreinum. En í bókinni Film/Genre skilgreinir Altman pragmatíska sýn á 

kvikmyndagreinar sem viðbót við fyrri kenningu sína. Um er að ræða aðferð til þess 

                                                
134  Rick Altman, ,,Merkingarfræðilegur/setningafræðilegur skilningur á kvikmyndagreinum,” 

Kvikmyndagreinar, úr ritröðinni Sjöunda listgreinin, þýðandi: Björn Ægir Norðfjörð, ritstjóri bókar 
og ritraðar: Guðni Elísson,  Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 105-124; bls. 113. 

135 Sama, bls. 107. 
136  Sama.  
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að koma inn í greinafræði túlkunarmöguleikum áhorfenda og mismunandi sýn þeirra á 

greinatexta.137 Í bókinni fer Altman ítarlega í virkni og mismunandi sýn áhorfenda á 

greinamyndir og jafnframt mismunandi stöðu þeirra gagnvart textanum. Hann setur 

fram kenningu um táknmynduð samfélög (e. constellated communities) 

greinaaðdáenda þar sem innan hvers greinasamfélags sé horft til sömu 

táknmyndarinnar (heiti ákveðinnar kvikmyndagreinar) þó að reynsluheimur og 

áherslur hvers áhorfanda varðandi greinina séu ólíkar.138 Þessir áhorfendur hafa 

jafnvel ekki séð sömu myndirnar og eru því ekki alltaf að tala um sama hlutinn 

varðandi greinina, en í gegnum hana finnst áhorfandanum hann vera hluti af einhverju 

stærra samhengi. Þessir greinaaðdáendur mynda samfélög einstaklinga sem hafa 

yfirleitt lítið hver með annan að gera þar sem greinin sem þeir fylgja er nokkuð stöðug 

og stofnanavædd orðræða heldur greinasamfélaginu og orðaforða greinarinnar 

gangandi. Altman telur marga greinaaðdáendur njóta uppáhaldskvikmyndagreinanna 

,,inni í skápnum,” þar til að ,,komið sé út” sem söngleikjaaðdáandi eða aðdáandi 

hryllingsmynda, en þó yfirleitt aðeins gagnvart þeim sem hafa sömu skoðanir.139 

Þegar kemur að nýjum greinum og jaðargreinum segir Altman samfélagið í kringum 

þær þurfa að vera enn samheldnara en í kringum stofnanavæddar greinar til að skapa 

stöðuga grein. Það lýsir sér sérstaklega í virkni áhorfenda annað hvort á internetinu 

eða með því að hittast augliti til auglitis.140  

 Altman skoðar áhrif kvikmyndagreina á áhorfendur og kemur þar inn á 

sennileika kvikmyndagreina á svipaðan máta og Steve Neale í greininni ,,Vandamál 

greinahugtaksins” þar sem ólíkar kvikmyndagreinar búa yfir mismunandi 

sennileikakerfi.141 Kvikmyndir brjóta reglur raunveruleikans, til dæmis þegar ekkert 

þykir eðlilegra en að einhver bresti í söng í söngleik eða að aðalhetjurnar leggist í 

tímaferðalög í vísindamyndum. Altman brýtur þessa hugmynd niður í enn smærri 

einingar sem hann kallar greinamót (e. generic corssroads). En við hver greinamót fær 
                                                
137 Rick Altman (1999), bls. 214. 
138 Sama, bls. 161. 
139 Sama, bls. 158-159. 
140 Sama, bls. 169. 
141 Steve Neale, ,,Vandamál greinahugtaksins,” Kvikmyndagreinar, úr ritröðinni Sjöunda listgreinin, 
þýðandi greinar, ritstjóri bókar og ritraðar: Guðni Elísson,  Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 
125-160; bls. bls. 128. 
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áhorfandi val á milli þess að taka áfram þátt í því broti og uppþoti á hefðum, lögum og 

venjum samfélagsins og náttúrunnar sem fram fer í greinamyndum eða þess að hafna 

myndinni/greininni og ganga aftur reglum raunveruleikans á vald. Greinamót innan 

einnar kvikmyndar tilheyra ekki öll sömu greininni og geta jafnvel margar greinar 

komið saman í einni og sömu myndinni. Í The Rocky Horror Picture Show eru fyrstu 

augljósu greinamótin eftir nafnalistann og upphafsstefið innan söngleikjahefðarinnar 

þegar Brad byrjar að syngja fyrir Janet og undirspil hefst utan söguheims og aðrar 

persónur taka þátt í að setja atriðið á svið. Hins vegar má finna síður augljós 

greinamót áður en Brad byrjar að syngja þar sem þau standa ein innan um grafir í 

miðjum kirkjugarði. Þetta setur söngatriðið í samhengi við hrollvekjur og það sem 

koma skal, en fyrirboðar eru hefðbundnir í greinavirkni hryllingsmynda. Altman 

nefnir einnig ofgnótt sem eitt af því sem móti greinamyndir og að þær séu allar að 

einhverju leyti óheflaðar eða grófar í brotum sínum á samfélagsreglum.142 

Greinamyndir enda á því að reglur samfélagsins taka aftur við og röð og regla kemst á 

á nýjan leik og ,,ringulreið” greinarinnar víkur. 

 Altman telur virkni greinamynda byggja á samþykki áhorfenda á reglum 

greinarinnar þar sem margir áhorfendur samþykkja aðeins virkni sumra greina á 

kostnað annarra eða hafna jafnvel greinamyndum alfarið.143 Í þessu samhengi má 

skoða greinamót költmynda á sömu forsendum. Áhorfendur költmynda ganga lengra í 

ákafa og tryggð við ákveðna kvikmynd en almennt gengur og gerist. Þessir áhorfendur 

sjá þá eiginleika í myndum á borð við brot á samfélagsvenjum eða greinahefðum og 

tengja sig þeim á annan og ákafari máta en aðrir áhorfendur. Hvort sem það er vegna 

söguheimslegrar tengingar þar sem uppbygging fantasíuheims stuðlar að niðurrifi á 

raunveruleikanum og áhorfendur geta týnt sér í öðrum heimi eða vegna tengingar við 

ógeð og einkennilegheit þá eru það viðtökur aðdáenda á textalegri virkni kvikmynda 

sem skapar sérstöðu þeirra innan viðtökumenningarinnar. Þessar viðtökur er búið að 

stofnanavæða með orðaforða eins og að vera skrítinn, ógeðslegur, á jaðrinum eða með 

hugtakinu költ, og þannig má líta á mynd og áhorfanda sem eitt og hið sama. 

                                                
142 Altman (1999), bls. 158. 
143 Sama, bls. 151. 
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Költmynd og költaðdáandi eru handan hins eðlilega þar sem aðdáandinn virkjar það 

sem aðrir hafa hafnað innan ákveðinnar kvikmyndar eða kvikmyndagreinar, ef ekki 

væri fyrir hópinn í kringum myndina (viðtakendur) væru engir áhorfendur til að 

mynda þessi ákveðnu tengsl við textann.  

Stofnanavæðing hins annarlega getur tekið á sig nokkuð bókstaflega mynd 

eins og Altman bendir á með andstyggðarmyndunum í Bretlandi.144 En þar tóku 

stjórnvöld sig til og settu lög um kvikmyndir og þær sem voru dæmdar vegna laganna 

fengu andstyggðarstimpilinn á sig, sem Altman kallar sérstaklega 

andstyggðarmyndagreinina. Í víðara samhengi þá hafa menningarstofnanir eins og 

fjölmiðlar og dreifingaraðilar kvikmynda sem og almenningur sjálfur girt af 

ónákvæmt svæði þess eðlilega og hins annarlega. Kvikmyndir geta talist eðlilegar eða 

ekki, sem og áhorfendur og viðtökur þeirra.145 En þegar áhorfendur og texti koma 

saman fyrir utan hið ,,eðlilega” og áhorfendur fagna því sem myndin hefur upp á að 

bjóða þá er samhljómur á milli texta og viðtaka á honum og hvoru tveggja stendur 

fyrir utan samfélagshefðir. Í þessari ritgerð hafa orðin skrítinn, látæðislegt, ofgnótt, 

jaðar, vafasamt siðferði og takmarkaleysi mikið komið við sögu og þrátt fyrir að vera 

almenn þá eiga þau við eitthvað sérstakt innan hverrar költmyndar. Þau vísa til brota á 

samfélagslegum eða greinalegum hefðum og reglum sem eiga sér stað á greinamótum 

innan költmynda (þetta er þó ekki einskorðað við greinamót en til dæmis búningar eða 

sviðsmynd geta falið í sér sömu brot). Þannig í staðinn fyrir að ræða um hesta, byssur 

og kúrekahatta eins og gert er til að lýsa einkennum vestra þarf að skoða ofgnótt, ógeð 

og nostalgíu til að lýsa einkennum költmynda. Einkenni sem ná út fyrir textann til 

áhorfendahóps sem sker sig úr og er ákafur, skuldbundinn og á jaðrinum. 

 Með pragmatísku leiðinni hafnar Altman skilgreiningahefðum á 

kvikmyndagreinum sem einvörðungu textalegum og vill skoða kvikmyndagreinar sem 

                                                
144 Sama, bls. 96. 
145 Óeðlilegar myndir í þessu samhengi þarf að setja í samhengi við viðtökuhóp. Áhorf á Pink 

Flamingos í samfélagi við trúrækið og íhaldssamt fólk eða sýning á Twilight (Catherine Hardwick, 
2008) meðal aðdáenda vampírusagna Anne Rice, myndi líklega enda með mótmælum áhorfenda 
um að myndirnar væru ógeðslegar, leiðinlegar eða óeðlilegar. 

   Óeðlilegar viðtökur í þessu samhengi er þegar einhver talar við myndina á tjaldinu á almennri 
sýningu í kvikmyndahúsi og truflar þar með aðra áhorfendur, er með hávaða, syngur með, mætir 
einn í búning eða brýtur að öðru leyti almennar áhorfshefðir við aðstæður sem það á ekki við í. 
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opin kerfi margra ólíkra skoðana og skilgreiningarleiða framleiðenda, gagnrýnenda og 

aðdáenda sem mætast undir einu greinaheiti. En þrátt fyrir þessa áherslubreytingu 

byggir merkingarfræðileg/setningafræðileg/pragmatísk nálgun á kvikmyndir enn á því 

að skoða og greina formleg einkenni kvikmynda. Hvort sem þessi einkenni séu innan 

textans eða utan hans þá ætla ég að gera tilraun til þess að færa 

merkingarfræðilega/setningafræðilega/pragmatíska greiningu yfir á költmyndir. 

 6.2  Merkingarfræði/setningafræði/pragmatík 
Almenn merkingarfræðileg einkenni költs má finna í lista yfir þau einkenni sem 

Mathijs og Mendik tóku saman og farið var yfir framarlega í ritgerðinni. Einkennin 

eru hins vegar fleiri og falla í nokkra flokka: 

 

Textaleg einkenni (þó að sum þeirra séu á ábyrgð viðtakenda, skoðana þeirra og 

túlkunarhæfileika): ofgnótt, takmarkaleysi, textatengsl, annað kynferði, ógeð, hið 

líkamlega, sérstök og óhefðbundin fagurfræði, vafasamt siðferði, nostalgía, vondleiki, 

einkennilegheit, táknsögulegt gildi og brask; 

 

einkenni er varða framleiðslu á viðtökum eða stýringu á þeim: sérstakar hátíðir, 

takmarkað aðgengi, ráðstefnur, aðdáendasögur, sérstaða leikstjóra eða annarra er að 

framleiðslunni koma og tímarit;  

 

viðtökuleg einkenni: íronískur lestur, eftiröpun áhorfenda, skuldbinding, sérstaða 

aðdáenda sem sjá sig sem utangátta, virkni, náið samfélag og aðdáun;  

 

það sem lýtur að öðru eða á ekki heima í neinum einum flokki: jaðar, nýbreytni, 

fara yfir mörk, sérstakt framleiðsluferli og goðsögur tengdar því og táknsögulegt gildi. 

 

Þessir þættir eru bæði textalegir og viðtökufræðilegir. Í þessu samhengi eru 

költmyndir með einkenni sem fara út fyrir almennar hefðir kvikmyndanna og eru þar 

af leiðandi öðruvísi og utan meginstraumsins, þar sem þær beygja og brjóta það sem 

telst eðlilegt (og listrænt) hvort sem er textalega eða viðtökulega.  Einnig er ég að 
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teygja hugtakið merkingarfræðilegur, sem vísar til eininga innan textans, en hér er ég 

ekki að reyna að skoða eða bera saman á nokkurn hátt hefðbundin greinaeinkenni og 

einkenni költmynda, sem mörg hver hafa lítið með textann að gera. Ég tel hins vegar 

að með aðferð Altman þar sem hann skoðar grunnstoðir kvikmyndagreina og hvernig 

þær tengjast merkingarskapandi einkennum þeirra, megi útskýra virkni költmynda í 

nýju og skýrara ljósi. 

Setningarfræðilega nálgunin gerir ,,mikið úr ákveðnum lykiltengslum á milli 

ómarkvissra og breytilegra stæðiseininga – tengslum sem kalla mætti 

grundvallarsetningarbyggingu greinarinnar.”146 Rannsóknir Will Wright í bókinni Six 

Guns and Society sem ég ræddi hér að framan byggðu á formgerðarlegum aðferðum 

þar sem Wright skoðaði merkingu í andstæðupörum innan ákveðinna vestra á tilteknu 

tímabili og hugmyndafræðilega þróun greinarinnar. Hér fjarlægist ég Altman töluvert, 

því í stað þess að skoða innri virkni költmynda þá tel ég sameiginleg einkenni þeirra 

liggja í sambandi áhorfenda við textann, í samskiptum og virkni sín á milli og 

sérstöðu aðdáenda gagnvart ,,hinum” sem eru ekki hluti af þeirra samfélagi og þeir 

aðgreina sig jafnvel frá á virkan hátt. Pragmatísk sýn Altman á greinamyndir tekur hér 

í raun við á kostnað eiginlegrar setningafræði, en ég tel að með því að beita 

tvískiptingu Altman á pragmatískan hátt megi finna undirstöðumerkingu og 

goðsögulega virkni költmynda út á við, bæði gagnvart almennari áhorfendum sem og 

gagnvart költaðdáendum. Sú merking  lýsir goðsögulegri virkni þess að standa á eigin 

forsendum, að vera öðruvísi og tengja sig ákveðnum hugmyndum og deila með öðrum 

aðdáendum. Altman skoðar þessa menningarlegu þróun í Film/Genre þar sem hann 

sér verslunarvöruvæðingu vera orðna að tæki fyrir fólk að skilgreina sjálfið og eigin 

karakter. En á meðan Altman einbeitir sér að því að fólk þurfi ekki að hittast til að 

vera hluti af ósýnilegri heild í gegnum neyslu þá er költ einmitt leið til þess að 

skilgreina sig frá heildinni í gegnum neyslu, stöðu kvikmyndarinnar í 

viðtökumenningunni og þátttökusamfélagi í kringum í hana.147 Sterkt samband 

áhorfenda við textann, hópamyndun, endurtekið áhorf, trúarlegheit, helgisiðir og 

                                                
146  Altman (2006), bls. 113. 
147 Altman (1999), bls. 189-191. 
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afmörkun frá öðrum áhorfendum kvikmyndarinnar eru hugtök sem ég hef skoðað hér 

að framan og tengjast öll viðtökuhefðum költmynda en tengist beint textalegum 

annarleika myndarinnar sem sker hana frá hinu ,,venjulega:” 

 

• við/hin (,,útvalinn” hópur (þeirra sem ,,skilja” textann) í kringum kvikmynd 

tengist inn á við og greinist frá þeim sem ekki eru í hópnum (og ,,skilja” 

textann ekki)) 

• einsleitur hópur/almenningur (hópurinn í kringum kvikmynd samanstendur 

af einstaklingum úr sömu stétt, af sama kyni eða aldri) 

• ákafi/sinnuleysi (áhorfendur kvikmyndar eru ákafari í aðdáun sinni á 

textanum en almenn viðmið gefa til kynna) 

• virkni/óvirkni (áhorfendur eru virkir í tengslum sínum við textann, hvort sem 

er á sýningum eða utan þeirra) 

• endurtekningar/neyslumiðað áhorf (áhorfendur horfa endurtekið á 

kvikmynd) 

• síðtrúarbrögð/(passív) aðdáun (aðdáendur tengjast textanum sterkari 

böndum en aðrir áhorfendur og nálgast trúarlega upplifun) 

 

Með því að nota formgerðarrýni setningarfræðilega hlutans á pragmatískum 

forsendum er hægt að skoða þær merkingarbæru andstæður sem felast í því að sverja 

sig í jaðarhóp, að standa fyrir utan meginstrauminn, að tengjast öðrum aðdáendum, að 

tengjast textanum og skera sig þar með frá hinu ,,almenna” og inn í hið ,,sértstaka.”  

 Með því að setja merkingareiningarnar upp sem andstæðupör má gera sér grein 

fyrir goðsögulegri merkingu texta sem endurtekur sig síðan innan kvikmyndagreina. 

En með því að færa merkingareiningarnar til út fyrir textann tel ég að hægt sé að ræða 

um goðsögulegan kjarna költs, það sem sameinar költmyndir á nokkuð afmarkaðan 

máta á viðtökufræðilegum forsendum. Í grófum dráttum sameinar Altman virkni 

táknmyndaleiðarinnar og hugmyndafræðilegu formgerðarleiðarinnar. Hann telur að 

beita megi báðum aðferðunum sem sameina kosti og bæta upp galla hvorrar fyrir sig. 

Merkingarfræðilega/setningafræðilega/pragmatíska aðferð Altman má færa upp á költ 
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með þessum lykilbreytingum sem ég er búinn að ræða, en þá myndi setningafræðin að 

mestu leyti víkja fyrir pragmatík, sem einkennist af félagslegum og viðtökulegum 

þáttum, fyrir utan hið annarlega innan textans sem skilur költmyndina frá hinu 

venjulega. Óræð textaleg einkenni á borð við nýstárlegt, skrítið, ofngótt og ógeð lýsa 

þessu almennt, en innan hverrar költmyndar má finna þessi textalegu einkenni. Það, 

ásamt viðtökufræðilegri virkni þeirra við að einangra áhorfendur frá meginstraumnum 

og virkja þá til þátttöku, tel ég vera merkingarmiðju költmynda. Staða költs innan 

viðtökumenningarinnar og merkingarbær afstaða áhorfenda költmynda gagnvart 

kvikmyndinni, út á við gagnvart öðrum menningarafurðum og félagsleg tengsl á milli 

aðdáenda er það sem skapar goðsgögulega formgerð költs. Samþætting Altman á 

þessum aðferðum tel ég vera lykil að því að skilja og skilgreina költ með aðferðum 

greinafræðinnar. 

 6.3  Altman og vandamál greinahugtaksins 
Í greininni ,,Merkingarfræðilegur/setningafræðilegur skilningur á kvikmyndagreinum” 

fer Rick Altman yfir og nefnir þrjú stærstu vandamál greinarfræðinnar og skoðar 

síðan hvernig merkingarfræðileg/setningafræðileg nálgun leysir þau. Þessi vandamál 

má einnig finna í költmyndum, þó með einhverjum breytingum vegna sérstöðu költs 

þegar það er skoðað út frá greinafræði sem hópur mynda með svipuð félagsfræðileg 

og viðtökuleg einkenni. Fyrst mun ég nefna vandamálin áður en ég skoða hvort að 

hægt sé að leysa þau með hjálp aðferðar Altman. Fyrsta vandamálið snýst um ólíka 

sýn innan greinafræðinnar á textasöfn og hvort þau eigi að skilgreina annað hvort eftir 

tæmandi skrá eða úrvalsskrá. Innan költfræðanna eru ákveðin skil á milli textalegra og 

viðtökulegra einkenna þar sem annars vegar viðtökuleg einkenni eru nánast alltaf talin 

ómissandi til að kvikmynd fái költstöðu, en hins vegar hafa verið tekin til mörg önnur 

atriði, hvort sem þau eru textaleg eða samfélagsleg sem einkenna margar költmyndir, 

en tengjast ekki költviðtökum. Þetta skapar vanda við að skilgreina textasöfn sem 

hægt er að nota við frekari vinnu með költmyndir.  

 Annað vandamálið er munur á sýn formgerðarrýnenda sem skoða 

táknfræðilega merkingu kvikmyndagreina óháð sögulegri þróun, túlkunarmöguleikum 

áhorfenda og áhrifum greinanna á túlkunarsamfélagið, og þeirra sem vilja skoða 
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greinasögu útfrá þróun og útbreiðlsu tiltekinnar formgerðar og að lokum hvarfi 

hennar.148 Költmyndir eru yfirleitt skoðaðar sem breytur í viðtökulandslagi á hverjum 

tíma en viðtökur breytast og þróast. Sumir telja að költmyndir séu ekki til í dag í þeim 

skilningi sem áður lá í hugtakinu og að markaðs- og stórmyndavæðing költsins hafi 

gengið að því dauðu, jafnvel að költ sé afmarkað tímabil á áttunda áratugnum og þá 

jafnvel skilyrt við ákveðin framleiðslu og dreifingarskilyrði.149 Á hinn bóginn er költ 

talið vera hópamyndun í kringum kvikmyndir sem einkennast af meiri virkni og 

tryggð en viðtökulegar hefðir segja til um og að hóparnir standi jafnvel gegn því sem 

þeir sjálfir skilgreina sem meginstraum. Þetta felur í sér andstæðupör bæði er varða 

viðtökur og félagslega hópamyndun á hverjum tímapunkti í sögunni. Vandamálið felst 

í að skoða sögulega einkenni költmynda á hverjum tímapunkti fyrir sig, en einnig að 

skilja þróun þessara einkenna innan menningarinnar og breytingar á þeim.  

 Þriðja vandamálið er á milli trúarlegar sýnar, þar sem áhorfendur móta efni og 

hugmyndafræði greinamynda, sem fara að sama skapi að líkjast trúarbrögðum þar sem 

þær svara væntingum og þrám áhorfenda, og hugmyndafræðilegrar sýnar þar sem 

framleiðslukerfið skapar hugmyndafræði kvikmynda og beitir blekkingarleik til að fá 

áhorfendur á sitt band.150 Költmyndir ganga mjög oft út á að vera ósviknar (e. 

authentic) bæði að gerð og í viðtökum og er meðal annars deilt um það hvort að telja 

eigi stórmyndir til költmynda. Þar liggur munurinn annars vegar í meginhugmyndum 

um framleidda hugmyndafræði markaðarins sem gerir út á framleiðslu á textum sem 

eiga að hljóta fyrirfram ákveðnar viðtökur innan markhópa með skipulögðum 

aðferðum og hins vegar trúarlegri sýn þar sem merkingunni er stjórnað af költhópum 

sem myndast í kringum suma kvikmyndatexta.  

 Fyrir utan þessi vandamál sem Altman setur fram og ég hef sett í samhengi við 

költmyndir þá er eitt helsta vandamál költs sem skilgreiningar á kvikmyndum hversu 

mikið og víða það er notað og jafnvel lagt að jöfnu við óljósa hugmynd um að vera 

öðruvísi. En með því að skoða költ með aðferðum greinafræða og finna þá merkingu 

sem felst í  félagslegri stöðu költmynda-aðdáenda og viðtökufræðilegum forsendum 

                                                
148 Altman (2006), bls. 109-110. 
149 Mathijs og Sexton, bls. 214. 
150 Altman (2006), bls. 111. 
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og einkennum þeirra, þá má skilgreina fræðilegt hugtak sem hugsanlega mætti nýta í 

umræðu um költ. 

 6.4  Fyrsta vandamálið 
Merkingarfræðileg/setningafræðileg/pragmatísk nálgun eins og Altman skilgreindi í 

bókinni Film/Genre býður upp á aðra sýn á vandamálin þrjú sem og hugsanlegar 

lausnir. Fyrsta vandamálið sneri að ósamræmi fræðimanna varðandi skilgreiningu á 

tæmandi skrá og úrvalsskrá mynda innan ákveðinnar greinar. Aðferð Altman býður 

upp á sameiningu merkingar greinar sem og annarra einkenna sem bæta hvor aðra 

upp, í mismiklum mæli þó, en eins og Altman bendir á tengjast kvikmyndir greinum 

missterkum böndum sem og misjöfnum. Költmynd getur búið yfir veikri formgerð en 

haft mörg merkingarfræðileg einkenni. Sem dæmi má nefna Mars Attacks! (Tim 

Burton, 1996) en hún byggir á tyggjópakkabréfum með myndum af geimverum sem 

vísa í allar helstu klisjur um innrásir úr geimnum sem finna mátti í B-myndum 

Hollywood á 6. áratugnum. Myndin hampar vondum tæknibrellum, annars konar 

hetjum (innhverfur unglingur og amma hans), hráum og gervilegum stíl, Tom Jones, 

svartabraskmyndum, stjörnum og vondri tónlist og er þess utan uppfull af 

textatengslum og ofgnótt. Hins vegar eru ekki afmarkaðir hópar sem njóta hennar 

endurtekið í sameiningu eða á virkan hátt, en hún er samt hluti af endurteknu áhorfi 

margra aðdáenda myndarinnar. Á þennan máta má sjá hana sem dæmi um mynd sem 

sumir kalla költmynd eða mynd sem býr yfir költeinkennum, á sama hátt og Star Wars 

býr yfir einkennum vestra. Mars Attacks! má bera saman við GI Joe (Stephen 

Sommers, 2009) sem byggð er á vinsælum leikföngum, en hún hefur mörg einkenni 

költs. Brot úr henni voru sýnd á ráðstefnum á borð við Comic-Con áður en hún kom 

út, ný leikföng voru gerð í tilefni hennar og reynt að höfða til nostalgíu gamalla 

aðdáenda. Texti myndarinnar einkenndist m.a. af augljósum vísunum í aðrar vinsælar 

myndir með svipaðan markhóp á borð við Star Wars og Transformers sem og 

almenna ofgnótt hasarmynda. En GI Joe náði ekki að heilla áhorfendur og þrátt fyrir 

að hafa gengið fjárhagslega vel fylgdi ekkert költfylgi enda ljóst að gamlir aðdáendur 
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voru frekar hallir undir gömlu teiknimyndirnar sem kom út í fullri lengd árið 1987.151 

Á þennan hátt má skoða költ, þó að vandamálið felist í pragmatískri sýn á 

formgerðarrýni setningafræðilega hlutans en það er einmitt það sem gerir költ að jafn 

reikulu hugtaki og raun ber vitni. Mars Attacks og GI Joe eru merkingarfræðilega 

tengdar költinu þó mætti frekar tengja Mars Attacks við tæmandi skrá költsins þar sem 

költeinkennin eru fleiri og augljósari. 

 

 6.5  Annað vandamálið 
Annað vandamálið snýr að formgerðarlestri á greinamyndum og sögulegri nálgun, en 

þar stingur Altman upp á því að greinar komi ,,annað hvort fram í formi algengra 

merkingareininga sem þróast vegna setningafræðilegra tilrauna í samhangandi og 

stöðuga setningabyggingu eða að gamalreynd setningabygging skipti út gömlum 

merkingarþáttum fyrir nýja.”152 Til að skilja költ í þessu samhengi þarf að skoða það 

sögulega, en költ á sér rætur víðsvegar innan menningarinnar. Viðtökulegar rætur þess 

liggja í lesaðferðum súrrealista, kvikmyndablæti ungra manna í París og skapandi 

gagnrýnendum eins og Parker Tyler. Fagurfræðilegar rætur þess liggja í súrrealisma, 

hrollvekjum, klámi, framúrstefnu, Nýju Hollywood og neðanjarðarbíói New York á 7. 

áratugnum en allt byggir þetta á afmörkuðum hópum fólks með mikinn áhuga á 

nýtingu kvikmyndamiðilsins eða braski með hann. Formgerð költs snýst um 

hópamyndum, afmörkun, aðdáun, trúarlegheit, meðvitund og virkni og þeirri 

merkingu sem fellst í hverju fyrir sig, en eins og Altman lýsir því er setningafræðileg 

nálgun bundin við ákveðinn tímapukt í sögu greinarinnar og söguleg nálgun leggur 

minni áherslu á það að rýna í merkingu greinarinnar. Erfitt er að segja hvenær 

skipulögð aðdáun tengd kvikmyndamiðlinum hafi komið fram, en líklegast kviknaði 

áköf aðdáun tengd miðlinum fyrst opinberlega í kringum kvikmyndastjörnur sem 

hugðarefni áhorfenda sem urðu að framleiddum menningarfyrirbærum seint á öðrum 

                                                
151 Gary Collinson, ,,Cult Classics - G.I. Joe: The Movie (1987),” birt 7.08.2009, á: 

http://flickeringmyth.blogspot.com/2009/08/cult-classics-gi-joe-movie-1987.html, sótt þann 
20.11.2011. 

 
152 Altman (2006), bls. 117. 
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áratug síðustu aldar og hafa síðan verið hluti „töfranna“ á bakvið bíóferðir.153 

Sérstakur áhugi súrrealista á ærslagamanmyndum var fyrir utan meginstrauminn og 

það sama gildir um straum ungra manna á Das Kabinett des dr. Caligari í París, og 

því voru viðtökulegir eiginleikar költs í hið minnsta til í kringum 1920. Það er ekki 

hægt að tala um línulega þróun félagslegrar formgerðar költmynda, þar sem hver 

mynd stendur út af fyrir sig á eigin viðtökulegu forsendum en fylgir þó breytingum á 

neyslumynstri almennings og neysluvöruvæðingu menningarinnar. Sú viðleitni að 

vera öðruvísi hefur þróast bæði textalega, í gegnum B-myndir og sjálfstæða 

framleiðslu sem og listastefnur en þeim fylgdu jafnvel sérstakir áhorfendahópar, 

samanber neðanjarðarbíó New York.154  

Líkurnar á því að költviðtökur eigi sér stað aukast með sterkari 

merkingarfræði. Merkingarfræði költs er stöðugt að þróast. Eftir tilkomu Star Wars 

varð Hollywoodsmellurinn einnig að mögulegu költfyrirbæri og með honum kom ný 

merkingarfræði sem og að markaðurinn varð meðvitaður um möguleika á 

markaðssetningu á vissum þáttum sem gátu leitt til költviðtaka. Áhugi á anime, kung-

fu og blóðsúthellingamyndum frá Asíu breiddist út á áttunda og níunda áratugnum og 

urðu til dreifikerfi á fágætum titlum, jafnvel án nokkurra þýðinga, sem aðdáendur 

héldu gangandi. Einkenni allra þessara greina hafa verið fengin að láni í hálfgerða 

braskframleiðslu stóru kvikmyndaveranna í Hollywood, en sem augljóst dæmi má 

taka Kill Bill (Quentin Tarantino, 2003) sem óð til kung-fu og blóðsúthellingamynda.  

Þar er merkingarfræði þessara mynda fengin að láni til að höfða til ,,sannra” aðdáenda 

upprunalegu myndanna sem og að vera nógu opin fyrir breiðari aðdáendahóp. 

Fyrirhuguð Hollywood-endurgerð Akira (Katsuhiro Ohtomo, 1988) hefur sömu virkni 

þar sem blanda af sértækum og tryggum áhorfendahópi og almennri stórmyndaaðsókn 

er markmið framleiðendanna. Einkenni sem skapað hafa költviðtökur eru þannig 

notuð aftur og jafnvel á nýjan máta, eins og með því að blanda Hollywood 

stórmyndinni saman við ,,ódýrar” aðferðir við kvikmyndagerð til þess að ná sem 

mestu út úr framleiðslunni (sem er erfitt að sjá sem eitthvað annað en brask), í von um 

                                                
153 Richard Dyer, Stars, BFI Publishing, London, 1998, bls. 9-10. 
154 Hoberman og Rosenbaum, bls. 43. 
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trygga áhorfendur. Stundum fellur þetta undir ákveðnar kvikmyndagreinar, -gerðir eða 

skeið eins og slægjur, anime, brask, miðnæturmyndir eða B-myndir og oft talað 

almennt um slíkar myndir sem költmyndir, þó að pragmatísk sýn á setningafræði 

þeirra lýsi stöðu flestra þeirra sem veikri. Nokkrar myndir standa þó upp úr og eru það 

yfirleitt þær sem einkenna kvikmyndahópinn, sem standa fyrir hann, til dæmis Akira 

þegar kemur að anime og Coffy (Jack Hill, 1973), Black Caesar (Larry Cohen, 1973) 

og  Super Fly (Gordon Parks Jr., 1972) í svartabraskmyndum.155  

 Sérstaða kvikmynda költmynda er vegna þess að viðtökur þeirra eru annars 

konar. Þrátt fyrir það er hægt að framleiða einkenni þeirra og viðtökuleiðir. Það má til 

dæmis gera með því að frumsýna þær á miðnætti eða með því að halda 

markaðskynningu á ráðstefnu aðdáenda annarra költfyrirbæra. Það er þó aldrei hægt 

að búa til költ í kringum kvikmynd, aðeins stuðla að því. Sögulega á költ sér víða 

rætur en í raun er ekki hægt að tala um költmyndir fyrr en með tilkomu 

miðnæturbíósins en með því myndaðist í fyrsta skipti opinber vettvangur ætlaður 

annars konar viðtökum þar sem hópur fólks sem sameinaðist um kvikmyndatexta fyrir 

hópinn og myndina, ekki listastefnu eða meðvitaða hugmyndafræði. 

 Grein getur þróast og breyst ef hún heldur merkingarfræðinni óbreyttri en 

tekur sér setningarfræði annarrar greinar, þannig má sem hefðbundið textalegt dæmi 

sjá Star Wars sem merkingarfræðilega vísindamynd sem hefur fengið nokkur 

setningarfræðistef að láni úr vestranum.156 Þetta á sérstaklega við umræðu um aukna 

meðvitund um költ. Þar sem jafnvel reynt er að móta viðtökur áhorfenda með 

textalegum einkennum eða sérstökum viðburðum á borð við skipulagðar 

miðnætursýningar, opnun vefsetra eða útgáfu á efni sem tengist heimi kvikmynda á 

einhvern hátt. Þetta er gert án þess að hefð eða hópur hafi myndast í kringum myndina 

í von um að auka líkurnar á költviðtökum.157 Þannig eru merkingarfræðieiningarnar 

                                                
155 Mathijs og Sexton, bls. 151. 
156  Altman (2006), bls. 118. 
157 Fyrir utan dreifingu á almennum auglýsingum, fréttatilkynningum og venjubundnum viðtölum við 

stjörnur kvikmynda þá er reynt að skapa áhuga aðdáenda með mikilli leynd yfir söguþræðinum þar 
sem áhugi er skapaður með virkjun tilvonandi áhorfenda þar sem þeir rannsaka myndina til að 
komast að efni hennar og tengjast henni um leið; dæmi um þetta eru Cloverfield (Matt Reeves, 
2008) þar sem lítið annað en hátt skrímslaöskur í New York borg var gefið upp um efni 
myndarinnar, fyrir utan útgáfudag, og var vísun í skrímslamyndir og annars konar hasar-
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framleiddar í von um að þær geti af sér pragmatíska skilgreiningu mína á 

formgerðareinkennum költs, reynt er að tengja fólk myndinni með því að hvetja það 

til að leggja tíma í hana eða skilja hana betur en ,,almennir” áhorfendur. Költ er 

sérstaklega viðkvæmt fyrir breytingum, en költviðtökur eru oft mjög háðar tíma og 

rúmi þar sem kvikmynd getur hlotið költviðtökur á ákveðnum stað á ákveðnum tíma á 

meðan hún gerir það ekki annars staðar. Við sögulegar athuganir á költviðtökum 

koma erfiðleikar í ljós. Gina Marchetti segir í grein sinni ,,Subcultural Studies and the 

Film Audience” að með skilgreiningum félags- og mannfræðinga sé hægt að koma af 

stað umræðu um ,,áhorfanda sem er hluti ákveðins hóps sem deilir sömu 

efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum aðstæðum á ákveðnum tímapunkti í 

sögunni.”158 Þetta orsakar það að kvikmyndir hljóti tímabundið og staðbundið ákafar 

viðtökur sem fara framhjá öðrum. Þetta er afar menningarbundið og sem dæmi gæti 

kvikmynd sem almennt er talin költmynd í Þýskalandi ekki endilega talist költ á 

Íslandi.159 

 6.6  Þriðja vandamálið 
Þriðja vandamál Altman snýr annars vegar að trúarviðhorfi til kvikmyndagreina þar 

sem því er haldið fram að áhorfendur móti merkingu greinamynda með því að velja 

þær sem höfða til hugmyndafræði þeirra. Dæmi um nálgun á slíkum forsendum er rit 

Will Wright Six Guns and Society, þar sem hann skoðar aðeins kvikmyndir sem hlotið 

hafa ákveðið mikla aðsókn sem Wright túlkar sem lýðræðislegt val áhorfenda á 

hugmyndafræði vestra.160 Hins vegar skoðar Altman hugmyndafræðiviðhorfið þar 

sem áhorfendur eru mataðir á hugmyndafræði Hollywood, þó hún sé sett í vinsælan 

                                                                                                                                       
/dómsdagsmyndir (sjá: http://www.fasthack.com/posts/2108/) og The Blair Witch Project (Daniel 
Myrick og Eduardo Sánchez, 1999) sama þar sem atburðir myndarinnar voru auglýstir í formi 
heimildamyndar sem haldið var fram að væri lýsing á sönnum atburðum, en vefsíða á netinu 
skapaði mikið umtal en þar var heimildamyndina að finna ásamt skýrslum um alvöru Blair nornina 
sem og aðra heimildamynd um hvarf ungmennanna sem koma fram í myndinni 
(sjá:http://www.blairwitch.com/). 

158  Marchetti, bls 406. 
159 Lýsandi dæmi um þetta er The Fearless Vampire Killers en undir nafninu Tanz der Vampire er 

kvikmyndin álitin költmynd í Þýskalandi þar sem hún er viðtekin sem skrítnasta hryllingsmynd 
allra tíma (sjá meðal annars: http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-10241-9.html). Á 
Íslandi er hún frekar álitin gamansöm og klassísk vampírumynd eftir Roman Polanski. 

160 Will Wright, bls. 29. 
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og ásættanlegan búning fyrir áhorfendur að njóta. Varðandi költ er upprunaleiki (e. 

authenticity) viðfangsins mikilvægur, þar sem ,,náttúrulegar” költviðtökur sem 

áhorfendur skapa á eigin forsendum í kringum kvikmynd sem fáir þekkja er 

takmarkið. Það er því munur á költviðtökum óþekktra mynda og dýrra stórmynda en 

hjá þeim síðarnefndu er oft erfitt að skilja viðtökurnar frá markaðsvæðingu 

myndarinnar. Hér er munurinn á milli hugmyndafræði áhorfenda í samskiptum sínum 

við kvikmyndina og innan hópsins. Þannig spyrjast óþekktari költmyndir út, líkt og 

The Rocky Horror Picture Show eða The Room og eru álitnar ,,náttúrulegri” en til 

dæmis markaðssettar stórmyndir með költaðdáendur á borð við Star Wars, Lord of the 

Rings og Matrix. Þetta er þó alls ekki algilt og markaðsvæðing költmynda er mikil, 

sem dæmi má nefna Lebowskifest, sem er einkarekin hátíð sem ferðast á milli staða 

og heldur upp á The Big Lebowski gegn greiðslu.161 Þar að auki koma út fjöldamargar 

DVD útgáfur sem reynt er að selja aðdáendum ólíkra költmynda. Költaðdáendur 

stórmynda eru virkir og ákafir, en eru þó aðeins lítill hluti heildaráhorfendafjöldans. 

Þeir skera sig frá fjöldanum með miklum ákafa, virkni og þekkingu á söguheiminum, 

sem fer jafnvel ekki alltaf saman við stefnu framleiðenda.162  

Altman segir að þegar sátt náist á milli trúargilda og hugmyndafræði 

Hollywood sé merkingagrein orðin að setningagrein og þannig raðast merkingar- og 

setingaþættir í röklega skipan. Vinsælar greinar hafa einmitt þróast í þetta horf og 

Altman segir þær endurspegla þrá áhorfenda samhliða því sem þær sveigja þrá 

áhorfenda að hagsmunum kvikmyndaveranna.163 Költ byggir á trúarlega sjónarmiðinu 

þar sem afmarkaður hópur safnast í kringum kvikmyndatexta af því að aðdáendurnir 

upplifa eitthvað annað og meira en aðrir áhorfendur og velja í raun þá texta sem þeir 

fagna. Aftur á móti er hægt að beisla merkingarfræði költsins og með því reyna að 

framleiða kvikmyndir sem eiga að hljóta költviðtökur, og ef það markmið næst mætti 

tala um að framleiðendum hafi tekist að koma ákveðinni hugmyndafræði inn á 

áhorfendur. Aðdáun á markaðsvöru (listrænni eða ekki) er alltaf markmið 

                                                
161 Sjá: http://www.lebowskifest.com/InformationMan/FAQ/tabid/69/Default.aspx. 
162 Henry Jenkins, ,,,,Get a Life!”: Fans, Poachers, Nomads,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest 

Mathijs og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 430-444; bls. 437.  
163 Altman (2006), bls. 120. 



 - 68 - 

 

framleiðenda og hópar sem hægt er að virkja í aðdáun eru hluti af markaðnum. En 

írónískar lesaðferðir og skapandi aðdáun ýta undir eigin túlkanir költhópsins sem erfitt 

er að stjórna. Án þess að hægt sé að tala um jafnvægi í viðtökum költmynda á trúar- 

og hugmyndafræðisjónarmiðinu þá eru költviðtökur hvoru tveggja uppfylling óskar 

framleiðenda sem og hluti af trúarlegheitum hópsins í kringum kvikmynd.  

 Altman líkur grein sinni á vísun í annars konar lesaðferðir á hefðbundnum 

textum og er í raun inngangur að pragmatísku viðbótinni í bókinni Film/Genre. En 

hann tekur dæmi um textatengsl þar sem merkingarþættir innan kvikmyndar rifja upp 

fyrir túlkunarsamfélaginu ,,þá setningabyggingu sem þeir mótuðu í öðrum textum.”164 

Í vestrum hafa regluleg víxl á milli karls og konu í för með sér fyrirheit um rómantík 

en endurtekin víxl á milli tveggja karla hafi í för með sér fyrirheit um einvígi, eða, 

eins og Altman segir, þar til nýverið. Þá er Altman líklega að vísa í hýran lestur á 

þessum sömu skotum og stóðu einu sinni fyrir sanna karlmennsku.165  En Altman telur 

að ,,viðbrögð áhorfenda ráðist að miklu leyti af hugblæ og vali á merkingarþáttum og 

við hvaða menningarástand það val fer fram.”166 Merkingarþættir kvikmynda skapa 

költviðtökur við vissar menningarlegar aðstæður og hugblæ áhorfenda, sem þurfa þá 

að vera af nokkuð svipuðu bergi brotnir til að sjá textann í sama eða svipuðu ljósi. 

 Költmynd mætti taka saman og skilgreina sem mynd sem ákafur hópur 

áhorfenda á svipuðu reki sem nýtur síendurtekið í sameiningu á ritúalískan hátt og 

bætir við eða afbakar textann með eigin þátttöku á meðan henni stendur og/eða í 

samfélagi sem myndast í kringum kvikmyndatextann. Meðvitund um költ og virka 

neyslu er þó einnig orðin hluti af meginstraumnum og markaðssetningu kvikmynda. 

Sífellt fleiri brögðum er beitt til að fanga kjarna költsins í von um ákafar viðtökur 

hóps sem nýtur kvikmyndar á dýpri og ritúalískari forsendum en almennt gengur og 

gerist. Tilfellið er að það er nánast ómögulegt að framkalla slíkar tilfinningar af 

ásetningi. Költ er og verður tilfallandi ástand. 

 
                                                
164 Sama, bls. 124. 
165 Sama. 
166 Sama, bls. 123-124. 
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7. Hluti 

 7.1  The Rocky Horror Picture Show 
The Rocky Horror Picture Show er líklega sú költmynd sem er miðlægust innan 

költfræðanna og hefur verið rannsökuð hvað mest, sérstakega viðtökulega. Þá er hún 

mjög vel þekkt utan aðdáendahópa og hefur meðal annars verið tekin inn á lista 

Bókasafns Bandaríkjaþings (e. Library of Congress) yfir menningarlega mikilvægar 

myndir.167 The Rocky Horror Picture Show er byggð á söngleik sem var frumsýndur á 

litlu sviði í London árið 1973 og hlaut nokkuð góðar viðtökur. Söngleikurinn dregur 

efni sitt úr gömlum Hollywoodmyndum, sér í lagi söngleikjum, vísindamyndum og 

hrollvekjum og blandar saman við efnistök sem halda uppi hugmyndum um  opið 

kynferði og frelsi undan oki samfélagshefða. Sagan segir frá ungu pari sem stefnir á 

að feta vísitöluveginn í gegnum lífið en lendir fyrir tilviljun inni hjá Dr. Frank-N-

Furter, geimveru frá plánetunni Transsexual og hans fylgdarliði. Þar þurfa þau að 

horfast í augu við eigin gildi þegar Frank heillar þau bæði og opnar fyrir þeim nýja 

sýn á lífið, sér í lagi kynlíf og kynferði.  

 Eftir velgengni söngleiksins ákvað 20th Century Fox að gera kvikmynd upp úr 

honum. Myndin fylgir söngleiknum nokkuð ítarlega eftir en varð ekki vinsæl eftir 

frumsýningu árið 1975 og var það ekki fyrr en henni var dreift á miðnætursýningum í 

New York árið 1976 að áhorfendur tóku að mæta. Hægt og rólega tóku viðtökuhefðir 

að skapast á sýningum, sama fólkið mætti ítrekað og það myndaðist hópur í kringum 

myndina. Árið 1977 var bandarískur aðdáendaklúbbur stofnaður, og kom út á hans 

vegum meðal annars tímarit auk þess sem aðdáendaráðstefnur voru haldnar. 

Meginvirkni aðdáenda Rocky Horror er þó inni á sýningum, en ríkar hefðir og 

helgisiðir eru ráðandi á flestum sýningum á myndinni. Skipuleggjendur sýninga 

standa oft fyrir því að kvikmyndin sé sviðsett af áhugasömum aðdáendum fyrir 

framan tjaldið sem deila hlutverkum sín á milli og leika myndina á meðan hún gerist á 

tjaldinu. Áhorfendum er skipt eftir því hversu oft þeir hafa séð myndina og þeir sem 

                                                
167 Sjá: http://www.loc.gov/loc/lcib/0602/nfr.html, skoðað þann 13. 12. 2011. 



 - 70 - 

 

eru að sjá hana í fyrsta skipti á hvíta tjaldinu þurfa að ganga í gegnum 

,,afmeyjunarhelgisið” áður en sýningin hefst og eru stundum merktir stóru ,,V” 

(stendur fyrir Virgin) á ennið með rauðum varalit.168 Þar með er merkingu Purpura-

stafs Nathaniel Hawthorne snúið á hvolf, þar sem þeir sem ekki hafa ,,syndgað” með 

því að sjá myndina þurfa að gjalda fyrir það með því að vera merktir sérstaklega. 

Innsetningarathöfnin á þeim V-merktu fer yfirleitt fram með því að þeir þurfa að 

framkvæma eitthvað kynferðislegs eðlis fyrir framan aðra áhorfendur, eins og að gera 

sér upp fullnægingu eða dansa munúðarfullt.  Þetta er mismunandi eftir hefðum á 

hverjum sýningarstað fyrir sig, en mikilvægt er að vígja þá sem eru við það að sjá 

myndina í fyrsta skipti á hvíta tjaldinu inn í hópinn. Innsetningarathöfnin endurspeglar 

myndina þar sem Brad og Janet byrja sem ,,hrein” en taka þátt í kynferðislegum 

athöfnum sem afhjúpa þau og þeirra innri þrár. 

 Eftir innvígsluna byrjar sýningin og yfirleitt er myndin leikin af aðdáendum 

fyrir framan tjaldið. Áhorfendur í sal skiptast niður í nokkra hópa og það er nokkuð 

ljóst hverjir tilheyra innsta hring. Þeir taka völdin og fara með línur á meðan myndinni 

stendur sem breyta, bæta og gera grín að því sem fram fer á skjánum. Þegar dimmir í 

salnum og merki 20th Century Fox birtist kemur fyrsta þekkta athugasemdin sem 

kyrjuð er í kór: ,,A long time ago in a galaxy far, far away, God said: ,Let there be 

lips,’ and there were and they were good.”169 Um leið og síðasta orðinu hefur verið 

sleppt birtast rauðar varir á skjánum. Athugasemdunum varpa áhorfendur fram á 

hárréttum tímapunktum alla myndina þar sem þeir gera grín, taka þátt og tengja 

myndina við önnur menningarfyrirbæri, gömul og ný. Nýjar og frumlegar tengingar 

eru settar fram og þó að sumt sé nokkuð staðlað, eins og að hrópa ,,asshole” þegar 

persóna Brad birtist á skjánum, þá er mikið flæði á milli sýninga og oft hraðar 

breytingar á virkni áhorfenda. Tilvitnunin hér að ofan er hins vegar stöðluð og markar 
                                                
168 Frásögn Rachel Baird í greininni ,,Losing my virginity: ,The Rocky Horror Picture Show'” þar sem 

hún segir frá sinni fyrstu reynslu á sýningu á myndinni og hvernig hún þurfti að taka þátt í 
helgisiðum til að vígja nýja áhorfendur inn í nýjan og spennandi heim The Rocky Horror Picture 
Show. Sjá: Rachel Baird, ,,Losing my Virginity: ,The Rocky Horror Picture Show'” The GW 
Hatchet, tölublað 103, 2. nóvember, 2006, Hatchet Publications Inc, vefútgáfa sótt af: 
http://www.gwhatchet.com/2006/11/02/losing-my-virginity-rocky-horror-picture-show/ þann 23. 
desember, 2011. 

169 Sal Piro, The Rocky Horror Picture Show: The Official Audience Participation Guide, Harper 
Collins Publishers, London, 2006, bls. 7 
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upphaf sýningarinnar. Hún er nokkuð augljós tenging við upphaf Star Wars 

myndanna sem hefjast allar á orðunum ,,a long time ago in a galaxy far, far away.” 

Þannig er verið að gera grín að stöðu Rocky Horror sem ódýrrar og slepjulegrar 

myndar við hliðina á Star Wars sem háþróaðrar fjölskylduskemmtunnar innan 

Hollywoodkerfisins og sama stúdíósins, en 20th Century Fox sá um framleiðslu og 

dreifingu á báðum myndum. Tengingin er þó einnig við Star Wars sem texta með 

tengsl við gamlar vísindaskáldsögumyndir, eins og Rocky Horror, og 

aðdáendafyrirbæris með fylgi afmarkaðs hóps mjög trúrra aðdáenda. Síðari hluti 

tilvitnunarinnar er trúarlegs eðlis en þar er verið að vísa í sköpunarsögu Biblíunnar þar 

sem Guð skapaði ljósið og sá að það var gott.170 Þar er tengingin við trúarlega stöðu 

költsins innan menningarinnar augljós þar sem upplifunin að sjá bæði Star Wars og 

Rocky Horror er tengd við trúarlega reynslu þess að úr myrkrinu komi eitthvað 

guðdómlegt. Í tilfelli Rocky Horror eru það, eins og áður sagði, varir sem birtast og 

hefja fagnaðarerindið og syngja óð til þess að horfa á tvöfalda sýningu á 

vísindamyndum síðla kvölds. Sýningin fer fram á þann máta að á ákveðnum 

tímapunktum í myndinni fara gestir með sömu línurnar sem eiga við í samhengi 

myndarinnar. Það er ekki ólíkt virkni þátttakenda í kaþólskri messu þar sem þeir fara 

með ákveðnar setningar á vissum tímapunktum í messunni og svara eða setja orð 

prestsins í samhengi. Áhorfendur Rocky Horror eru þó ekki bundnir því að virða 

viðfangið eða fylgja eftir ákveðnu handriti og mega setja fram nýjar línur sem sumar 

eru teknar upp af öðrum og endurteknar og verða þannig hluti af ,,vopnabúri” 

áhorfenda. 

 Sem költmynd hefur Rocky Horror mjög tryggan og virkan áhorfendahóp í 

kringum sig sem einkennist af þátttakendum á svipuðu aldursskeiði og með svipaða 

stöðu innan samfélagsins.171 Þátttaka á sýningum er flæðandi og frjáls en hefur 

ákveðinn strúktúr sem minnir á kirkjulegar hefðir og endurtekningar áhorfenda bæði 

með því að mæta, klæða sig upp og endurtaka ákveðna þætti sýningarinnar má sjá sem 

ritúalíska tengingu áhorfenda við textann. Þá er einnig munur á þeim sem mæta 

                                                
170,,1. Mósebók, 1:3-4,” Biblían: Heilög Ritning, Hið íslenska biblíufélag, Reykjavík, 1981, bls. 1. 
171 Bruce A. Austin, ,,Portrait of a cult film audience,” The Cult Film Reader, ritstjórar: Ernest Mathijs 

og Xavier Mendik, Open University Press, New York, 2008, bls. 392-402; bls. 398. 



 - 72 - 

 

stundum og afmörkuðum hópi þeirra sem eru í innsta hring. Innvígsluathöfnin er 

hvoru tveggja skírn og vígsla inn í lokað samfélag, þó að til að verða fullgildur 

meðlimur þarf hinn innvígði að mæta mjög oft á sýningar og læra siði og venjur þeirra 

sem taka virkan þátt á sýningum. Hægt er að sjá áhorfendur Rocky Horor bæði á 

félagslegan máta sem jaðarhóp sem skilur sig frá ,,venjulegri” kvikmyndamenningu 

með eigin hefðum, uppbyggingu og sögu. Hins vega má sjá hópinn á trúarlegum 

forsendum þar sem viðfang trúarinnar er myndin sem endurteknir helgisiðir hverfast 

um. Líklega liggur sannleikurinn einhversstaðar þar á milli og mismunandi áhorfendur 

njóta og skilja myndina í mismunandi ljósi. 

 7.2  Textinn 
Textalega brýtur myndin og beygir þær greinahefðir sem hún byggir á og setur í 

samhengi við kynhvötina á annan og opinskárri máta en venja er. Þetta má skoða útfrá 

hugmynd Rick Altman um greinamót, þar sem áhorfendur samþykkja eða hafna 

greinavirkni innan kvikmyndar. Eins og í tilfelli Rocky Horror er um fleiri en eina 

grein að ræða og greinamótin því ólík eftir því hvort um sé að ræða söngleik þar sem 

persónur bresta í söng og utan-söguheims undirleikur hljóðfæra heyrist, hrollvekju þar 

sem rigning, myrkur og sprungið dekk einangrar ungar persónur frá hinu venjulega, 

vísindamynd þar sem persónur eru geimverur og kastalinn geimskip eða melódrama 

þar sem persónur uppgötva eitthvað um sig sjálfa á dramatískan máta.  Fyrirboðar eins 

og kirkjugarðurinn sem Brad byrjar að syngja fyrir Janet í við upphaf myndarinnar og 

uppstillingin fyrir framan kirkjuna sem vísun í málverk Grant Wood „American 

Gothic“ og síðar rigning og stormur að nóttu til, sprungna dekkið, drungalegi 

kastalinn, sú ákvörðun að halda út í myrkrið í leit að aðstoð og aðstoðarmaðurinn með 

kryppuna eru allt mjög augljós einkenni hrollvekja og mörg hver vísanir í aðrar 

myndir greinarinnar. En þessi greinaeinkenni taka á sig aðra merkingu og vídd þegar 

skrímslið er kynnt til leiks og greinamót myndarinnar sem hryllingssöngleiks taka á 

sig aðra mynd. Við fyrstu innkomu er Frank-N-Furter íklæddur svartri slá með háum 

kraga sem minnir sterkt á ímynd Drakúla og heldur því tryggð við hrollvekjuhefðina. 

En þegar hann byrjar að syngja og sviptir sig slánni með orðunum ,,I'm just a sweet 

transvestite” kemur í ljós að hann er klæddur í korselett, háa hæla skreytta glimmeri 
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og nælonsokka. Þetta breytir greinahefðunum sem myndin byggði á þangað til og 

gefur sögunni, sviðssetningunni og útliti hennar annan og látæðislegri blæ. Líklega 

virkar afhjúpunin fráhrindandi fyrir marga áhorfendur, enda nokkuð stórt skref í aðra 

greinaátt en þeir eiga almennt að venjast. Frank-N-Furter er heillandi og vinalegur á 

yfirborðinu en harður og slægur undir niðri.Það er ekki ólíkt Drakúla sem er annars 

vegar virðingarverður hefðarmaður og hins vegar ástríðufull og hættuleg vera 

næturinnar. Frank-N-Furter vill njóta frjálsra ásta og í annarri nokkuð augljósri vísun 

býr hann sér til mann eins og Dr. Frankenstein, en ólíkt skrímsli Frankenstein er 

Rocky  hinn fullkomni maður, stæltur, sólbrúnn og ljóshærður.  

 Í myndinni takast á gildi Frank-N-Furter um kynfrelsi og nautnahyggju og 

íhaldssöm gildi þjóna hans Riff Raff og Magentu sem þrá ekkert heitar en að snúa 

aftur til heimaplánetunnar og losna þar með undan blæti yfirmannsins og hverfa aftur 

til þeirra venjulega lífs. Aðalpersónur myndarinnar er vísitöluparið Brad og Janet, þau 

eru ákaflega sakleysisleg og heillast fljótt af Frank-N-Furter og hugmyndum hans. 

Eftir að hafa horft á Frank-N-Furter fá alla aðra til að taka þátt í allsherjarástarleik 

stöðva Riff Raff og Magenta ,,óeðlið,” drepa Frank-N-Furter og Rocky og hverfa af 

jörðunni með kastalann aftur til heimaplánetunnar. Riff Raff og Magenta standa fyrir 

hið ,,eðlilega” í heimi myndarinnar. Í upphafi stóðu þau sem „American Gothic“ parið 

við kirkjuna, en málverkið má túlka sem gagnrýni á bandarískt dreifbýlisfólk og 

íhaldssöm gildi þeirra, og í uppgjörsatriði myndarinnar mundar Riff Raff geislabyssu 

sem er í laginu eins og heygaffallinn sem maðurinn í málverki Wood er með. Það eru 

því ekki Brad og Janet sem koma skrímslinu og sköpunarverki þess fyrir kattarnef, 

heldur táknmyndir íhaldssamra samfélagshefða sem stöðva leikinn sem Brad og Janet 

voru farin að taka þátt í af mikilli áfergju. Brad og Janet eru skilin eftir í reyknum 

þegar kastalinn er horfinn á braut. Þau sjá eftir því sem þau voru orðin og farin að 

gera en sögumaðurinn setur gjörðir þeirra í samhengi við smæð mannsins og máttleysi 

gagnvart stærð heimsins. 

 Rocky Horror er vísinda-, hryllings-, ráðgátu-, söngva- og dansmynd um 

annars konar kyngervi og kynferði. Hún er afar rík af vísunum og tengingum við aðrar 

myndir og menninguna almennt, en margar hverjar eru vel faldar í ítarlegum og vel 
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úthugsuðum sviðsmyndum en aðrar eru hrópandi augljósar. Myndin brýtur 

greinahefðir og setur það sem mögulega mætti túlka úr öðrum hryllingsmyndum og -

sögum sem bælda kynhvöt á oddinn og flaggar því. Hún er látæðisleg og ofgnótt í 

búningum, sviðsmynd, persónusköpun og textatengslum í fjölda texta á afar 

fjölbreyttan máta gerir myndina erfiða fyrir marga áhorfendur. Ef maður tæki listann 

sem ég setti fram hér að framan um merkingarfræðileg einkenni költmynda þá mætti 

sjá aðdáun, ofgnótt, textatengsl, annað kynferði, eftiröpun, hátíðir, ráðstefnur, jaðar, 

samþætt textatengsl og ofgnótt, írónískan lestur, búninga, tímarit, aðdáendasögur, 

ógeð, hið líkamlega, nýbreytni, vafasama fagurfræði, brenglað siðferði, vondleika, 

fara yfir mörk, nostalgíu, dyntótt framleiðsluferli, takmarkað aðgengi, einkennilegheit, 

táknsögulegt gildi og brask lýsandi fyrir myndina, það er einkenni sem eru framleidd 

eða stuðlað að með ákveðnum viðtökum á myndinni. Rocky Horror hefur þannig að 

geyma mjög sterka merkingarfræði sem hefur áhrif á setningafræði sem trúarlega og 

félagslega sérstöðu áhorfenda, þekkingu þeirra og virkni innan samfélagsins í kringum 

myndina. Rocky Horror sameinar flest einkenni költmynda og það mætti kalla hana 

úrvalsköltmynd. Þó að það sé ekkert ólíklegt að það eigi eftir að breytast þá er 

samfélagið í kringum Rocky Horror enn sjálfbært og afar virkt. 
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Niðurlag 
Költmyndir eru ólíkar, þær koma úr mismunandi greinaflokkum og frá ólíkum 

tímabilum, sumar þeirra hafa sterkari einkenni en aðrar eins og reglan er með einkenni 

kvikmyndagreina. Hvað sem hugmyndum um stöðu költs sem kvikmyndagreina tel ég 

að með merkingarfræðilegri/setningafræðilegri/pragmatískri aðferð Rick Altman megi 

taka saman túlkunarmöguleika áhorfenda á textalegum einkennum og þó að ég hafi 

víkkað kenninguna út þá vonast ég til þess að hún varpi ljósi á virkni költs. Aðferðin 

byggir á fræðilegum athugunum á einkennum þeirra mynda sem taldar hafa verið költ 

og tekur þau saman og skiptir þeim annars vegar í merkingarskapandi setningar 

áhorfenda gagnvart hinu ,,almenna,” öðrum aðdáendum textans og textanum sjálfum 

og hins vegar þær einingar sem ýta undir og stuðla að slíkum viðtökum. Allar myndir 

geta hlotið költviðtökur, sumar í stuttan tíma, aðrar lengur þar sem nýir aðdáendur 

taka jafnvel við keflinu af þeim eldri sem gerir kvikmyndum kleift að verða að 

klassískum költmyndum. Þannig mætti tala um stofnanavæðingu költsins, þar sem 

orðaforði og virkni gagnvart ákveðnum texta gengur í erfðir og er haldið til haga af 

fleiri en einni kynslóð í samfélagi í kringum myndina. Sumar kvikmyndagreinar hafa 

að geyma þætti sem ýta undir költviðtökur og standa traustum fótum á eigin 

tilvísanakerfi, innbyggðri ofgnótt og takmarkaleysi sem skapa hefðir á jaðrinum. Költ 

er þrátt fyrir það allsstaðar og hvort sem maður vill kalla költ ákveðna tegund bíós eða 

kvikmyndategund, -grein, -flokk, trúarbrögð eða félagslegan jaðarhóp þá tel ég að 

aðferðir greinafræðinnar komi að góðu gagni til að skilja költmyndir og gera þær að 

nýtilegu hugtaki í fræðilegri umræðu á mótum viðtökufræði og textagreiningar. 
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