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Ímyndunaraflið er einn af þeim hlutum sem hefur gert mannkynið einstakt í gegnum aldirnar en í 

raun aldrei nýst sem söluvara fyrr en þær ímyndir urðu að raunveruleika. Heimur hinna japönsku 

anime teiknimynda hefur einmitt einna helst horft til þessarar hugmyndar að skapa hið óhugsandi, 

brjóta náttúrulögmálin og leika sér að hlutum sem eru til nú þegar og blanda þessu öllu saman í 

einn stóran undraheim. Hlutir á borð við fljúgandi kastala, talandi dýr, töfra og ýmsa fljúgandi 

furðuhluti sem fyrirfinnast þar svo fátt eitt sé nefnt. Það eru einmitt þessir hlutir sem fólk leitar 

að, heimur hins raunverulega óraunveruleika þar sem þú fellur út úr hinum svokallaða venjulega 

heim og yfir í heim ævintýranna. Einn þeirra sem hefur átt hvað auðveldast með að koma þessum 

ímyndum niður á blað er anime kvikmyndaleikstjórinn Hayao Miyazaki.  

 Anime teiknimyndaleikstjórinn Hayao Miyazaki hefur löngum verið þekktur á sviði sínu, 

einna helst fyrir að búa til aðalpersónur sem áhorfendur hrífast mjög mikið af sem og 

sérkennilegri útfærslu á myndefni sínu. Hann stofnaði ásamt öðrum vinum sínum Studio Ghibli 

sem er eitt stærsta vörumerki anime kvikmyndageirans í dag. Það sem hefur gert Miyazaki einna 

frægastan er sú stefna hjá honum að nota sterkar og sjálfstæðar kvenkyns aðalpersónur til að 

leiða myndirnar sem hann hefur leikstýrt en það hafði lítið tíðkast í teiknimyndum fram að því. Í 

þessari ritgerð verður farið í það að leitast svara hvernig Miyazaki ásamt aðalpersónum mynda 

hans taka breytingum og þróast eftir því sem hann eldist og þroskast. Til að svara því verða 

myndir eftir hann settar saman eftir því hvernig þær birtast áhorfanda, þema myndanna, hvað þær 

eiga sameiginlegt, t.d. kvenkyns aðalperónur og persónugerð karlkyns veranna, og hvað það er 

sem gerir hverja og eina mynd hans einstaka. 
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Inngangur 

 
Ímyndunaraflið er eitt af þeim hlutum sem hefur gert mannkynið einstakt í gegnum aldirnar 

en í raun aldrei nýst sem söluvara fyrr en þær ímyndir urðu að raunveruleika.  Heimur 

anime teiknimynda
1
 hefur einmitt einna helst horft til þessarar hugmyndar að skapa hið 

óhugsandi, brjóta náttúrulögmálin og leika sér að hlutum sem eru til nú þegar og blanda 

þessu öllu saman í einn stóran undraheim. Hlutir á borð við fljúgandi kastala, talandi dýr, 

töfra og ýmiskonar fljúgandi furðuhluti svo fátt eitt sé nefnt. Það eru einmitt þessir hlutir 

sem fólk leitar að, heimur hins raunverulega óraunveruleika þar sem horfið er út úr hinum 

svokallaða venjulega heim og yfir í heim ævintýranna.  

 Það var ekki fyrr en undir lok áttunda áratugs 20. aldar sem að heimur anime 

teiknimynda byrjaði að herja á markaði vestanhafs í einhverjum mæli. Þessar svokölluðu 

anime teiknimyndir eru í raun japanskar teiknimyndir og er helsti munurinn á þeim og 

vestrænum teiknimyndum sá að anime er í raun margar einstakar myndir af sama efninu 

látnar ganga svo hratt að það virðist sem persónurnar séu að hreyfa sig, í tvívídd. Hinar 

vestrænu teiknimyndir eru hinsvegar þannig gerðar að persónurnar eru látnar hreyfa sig líkt 

og þær séu á lífi, í þrívídd. Annar munur sem áhorfendum fannst á þeim tíma sem anime 

teiknimyndir voru að koma inn á vestrænan markað, sá að anime þótti heldur drungalegt og 

of ofbeldisfullt.
2
 Þetta viðhorf virðist þó hafa breyst við komu Hayao Myazaki, anime 

leikstjórans seinna meir.  

  Anime teiknimyndaleikstjórinn Hayao Miyazaki hefur löngum verið þekktur 

á sviði sínu, einna helst fyrir að búa til aðalpersónur sem áhorfendur hrífast mjög mikið af 

sem og sérkennilegri útfærslu á myndefni sínu. Hann stofnaði ásamt öðrum vinum sínum 

Studio Ghibli sem er eitt stærsta vörumerki anime kvikmyndageirans í dag. Það sem hefur 

gert Miyazaki einna frægastan er sú stefna hjá honum að nota sterkar og sjálfstæðar 

kvenkyns aðalpersónur til að leiða myndirnar sem hann hefur leikstýrt en það hafði lítið 

tíðkast í teiknimyndum fram að því. Í þessari ritgerð verður farið í það að leita svara 

hvernig Miyazaki ásamt aðalpersónum mynda hans taki breytingum og þróist eftir því sem 

                                                           
1
 Izawa, Eri. 2005. „What are anime and manga” útgefandi óþekktur. http://www.mit.edu/~rei/Expl.html 

[sótt: 15. desember 2012] 
2
 Patten, Fred. 2004. Watching Anime, Reading Manga, 25 years of essays and reviews, Stone Bridge Press, 

Berkeley, Kalifornía. 
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hann eldist og þroskast. Til að svara því verða myndir eftir hann settar saman eftir því 

hvernig þær birtast áhorfanda, þema myndanna, hvað þær eiga sameiginlegt, t.d. kvenkyns 

aðalperónur og persónugerð karlkyns veranna, og hvað það er sem gerir hverja og eina 

mynd hans einstaka.  Til að byrja með verður farið yfir bakgrunn Miyazaki og síðan gerð 

grein fyrir myndum hans en þær eru eftirfarandi: Lupin III – The castle of Cagliostro, 

Nausicaä of the Valley of the wind, Castle in the sky Laputa, My neighbor Totoro, Kiki‘s 

delivery service, Porco Rosso, Princess Mononoke, Spirited away, Howls moving castle og 

Ponyo on the cluff by the sea. 

 

Bakgrunnur Miyazaki: 

 

Miyazaki fæddist í Tokyo 1941, lauk námi við Gakushuin í stjórnmálafræði og 

viðskiptafræði en fylgdi þrátt fyrir það í fótspor  móður sinnar Akemi Ota, í að verða anime 

teiknimynda listamaður. Faðir hans Katsuji Miyazaki vann fyrir fjölskyldu fyrirtækið 

Miyazaki airplanes sem bjó til herflugvéla hluta. Það heillaði Miyazaki alls ekki sig og þótti 

honum það jafnvel rangt af fjölskyldu sinni að hafa grætt peninga á stríðsárunum á þann 

máta.
3
 Lífi Miyazaki hefur oftast verið skipt upp í hluta sem raðast niður á eftirfarandi hátt: 

Toei anime kvikmyndaverið, eftir Toei, upphaf leikstjóra ferils hans og svo að lokum 

Ghibli tímabilið sem hér verður nánar farið út í. Í fyrstu var Miyazaki ráðinn til 

fyrirtækisins Toei Animation frá 1963-1971, þar sem hann vann við að setja saman 

hreyfimyndir sem seinna meir urðu að teiknimyndum, líkt og þær voru unnar hér áður fyrr. 

4
 

 Eftir að hann hætti hjá Toei Animation til að öðlast ný tækifæri, losnaði svolítið um 

taumana hjá honum, og hann fór að leita eftir meiri innblæstri víðsvegar um heiminn. Hann 

fór þá til meðal annars Evrópu þar sem hann kynnti sér landslag Ítalíu vel, einnig til Suður-

Ameríku og svo aftur til Evrópu þar sem Stokkhólmur gaf honum innblástur fyrir þær 

teiknimyndir sem hann framleiðir síðar. Þetta var tímabil þar sem hann var loksins byrjaður 

að vinna fyrir sig sjálfan við að teikna það sem honum sjálfum hafði dottið í hug og ekki 

                                                           
3
 Beetz, Kirk H.. [Án árs] „Hayao Miyazaki 1941- “. http://www.referenceforbusiness.com/biography/M-

R/Miyazaki-Hayao-1941.html [tekið 18.nóvember 2012] 
4
 Beetz, Kirk H.. [Án árs] „Hayao Miyazaki 1941- “. http://www.referenceforbusiness.com/biography/M-

R/Miyazaki-Hayao-1941.html [tekið 18.nóvember 2012] 
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þvingaður til að teikna fyrirfram ákveðið nema þá eitt og eitt aukaverkefni sem hann tók að 

sér hér og þar.
5
 

 Það var síðan árið 1979 sem Miyazaki fékk fyrsta leikstjóraverkefnið sitt þar sem 

hann var beðinn um að skrifa bæði handrit og leikstýra myndinni Lupin III – The castle of 

Cagliostro eftir að hafa séð um að teikna í samnefndum þáttum um skeið. Myndin slær í 

gegn þar sem hún fær ekki aðeins verðlaun fyrir bestu anime mynd allra tíma af lesendum 

Animage Tímarit sem hefur verið vinsælt afþreyingarefni frá 1978 í Japan, heldur ákvað 

Tokyo Movie Shinsha anime vinnustofan að nota myndina sem prufu á vestrænum markaði. 

Þarna hafði hann því komið undir sig fótunum í Japan þar sem Japanir virtust dást mjög af 

mynd hans en hinsvegar öðlaðist hún ekki stóran sess á Bandarískum markaði þar sem hún 

þótti heldur drungaleg og ofbeldisfull.
6
 

 Að þeirri mynd lokinni byrjar Miyazaki að teikna manga teiknimyndasögur 

(teinkimyndabækur í Japan
7
) þar sem honum auðnaðist að búa til sinn eigin heim í fyrsta 

skipti. Munurinn á þeim og Lupin III var sá að Lupin III hafði verið gefið út í mörgum 

sjónvarpsþáttum og sköpuð af listamanni sem kallaði sig Monkey Punch
8
 þannig að vinna 

Miyazaki var svolítið þvinguð.  Fyrsta manga teiknimyndasagan hans var sú sem breytti lífi 

hans til muna en þetta var sagan Nausicaä of the Valley of the wind. Manga 

teiknimyndasagan hans slær rækilega í gegn 1982 í Japan ásamt anime kvikmynd sem 

kemur út í kjölfarið 1984, hún verður einnig vinsæl vestanhafs  og leggur grunn að því að 

hann gat loks opnað sitt eigið myndver, Studio Ghibli, sem margur hver kannast ef til vill 

betur við frekar en Miyazaki sjálfan.
9
 

 Miyazaki opnar Studio Ghibli 1985 ásamt Isao Takahata, en áður fyrr höfðu þeir 

báðir stundað vinnu í Anime teiknimynda geiranum. Árið 1991 vildi Miyazaki þó bæta 

Toshio Suzuki  við sem einum af  upphafsmönnum Studio Ghibli þar sem hann vildi meina 

að án Suzuki hefði ekkert Studio Ghibli orðið til. Fyrsta myndin sem Studio Ghibli gaf út 

                                                           
5
 Patten, Fred. 2004. Watching Anime, Reading Manga, 25 years of essays and reviews, Stone Bridge Press, 

Berkeley, Kalifornía. 
6
 Patten, Fred. 2004. Watching Anime, Reading Manga, 25 years of essays and reviews, Stone Bridge Press, 

Berkeley, Kalifornía. 
7
 Izawa, Eri. 2005. „What are anime and manga” útgefandi óþekktur. http://www.mit.edu/~rei/Expl.html 

[sótt 15. desember 2012]  
8
 IMDB. 2013. „Monkey Punch” http://www.imdb.com/name/nm0700578/bio [sótt 19.nóvember 2012] 

9
 Team Ghiblink. [án árs] „Hayao Miyazaki” http://www.nausicaa.net/miyazaki/miyazaki/ [sótt 19.nóvember 

2012] 
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undir leikstjórn Miyazakis var myndin Laputa – The castle in the sky 1986, þar sem 

Miyazaki gefur aftur út mynd þar sem aðalpersónan líkt og í Nausicaä var kvenkyns hetja 

sem hafði karlkyns persónur sér til styrktar og taks til að ná fram ætlunarverkum sínum 

hverju sinni. Myndin slær í gegn í Japan þar sem hún fær 11 verðlaun aðallega fyrir 

útsetningu myndarinnar og vera besta teiknimyndin í fullri lengd.
 10

 

 Ekki löngu seinna kemur myndin sem Miyazaki er eflaust einna þekktastur fyrir, en 

það er myndinn My neighbor Totoro 1988
11

. Totoro er nú orðin ein af vinsælustu 

teiknimyndapersónum Japana og árið 2011 var hún talin vera vinsælasta myndin eftir 

Miyazaki. 
12

 Totoro varð að vörumerki fyrirtækisins en þegar að það kemur að því að lýsa 

þessu fyrirbæri er fátt um svör annað en risa stór, skemmtilega einfaldur skógarandi í 

bjarnarlíki. Þó að þetta sé svona vinsæl teiknimyndapersóna þá var Miyazaki ekki ánægður 

með sína eigin sköpun á Totoro til að byrja með, og hann sagði: „Ég gerði það sem ég skil 

ekki alveg, en ég skammast mín ennþá pínu fyrir þetta”.
13

 

  Eftir þetta hefur leiðin hans einungis legið upp á við þar sem myndverið hans er 

farið að vinna að öllu því sem tengist fjölmiðlun, eða allt frá teiknimyndum í fullri lengd til 

tónlistarmyndbanda. Í dag er hann orðinn 72 ára gamall og því skiljanlegt að myndir eftir 

hann komi sjaldnar út, en hann hafði lýst því yfir árið 2004 að hann hygðist hætta eftir að 

hafa gefið út myndina Howl’s moving Castle
14

. Síðan þá hefur hann gefið út myndina 

Ponyo 2008 og er einnig orðrómur um að hann komi að nýrri mynd sem er ekki áætlað að 

komi út fyrr en 2013. 
15

 Hér verður svo nánar fjallað um fyrstu anime myndir Miyazaki þar 

sem kvenkynspersónur eru í aðalhlutverkum. 

 

 

                                                           
10

 Thomas-Forbes, Lianna. [án árs] „Studio Ghibli: a brief history“ 
http://www.subtitledonline.com/special-features/studio-ghibli-a-brief-history [sótt: 19.nóvember 2012] 
11

 My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro) 
12

 Komatsu, Mikikazu. 2011. „My neighbor Totoro“ is the most popular Miyazaki/Ghibli 
movie“ http://www.crunchyroll.com/anime-news/2011/10/03/my-neighbor-totoro-is-most-popular-
miyazakighibli-movie [sótt: 19.nóvember 2012] 
13

 Hoshinobuta. 2010. „My neighbor Totoro: となりのトトロ/interview with Hayao 
Miyazaki“ http://www.youtube.com/watch?v=xDYobtZzEmw [sótt: 19.nóvember 2012] 
„I did with don‘t understand really so I‘m still ashamed a bit of  it to be honest.“ 1:29 
14

 Howls moving Castle (Hauru no ugoku shiro) 2004 
15

 IMDB. 2013. „Biography for Hayao Miyazaki“ http://www.imdb.com/name/nm0594503/bio [sótt: 
19.nóvember 2012] 
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Nausicaä of the Valley of the wind (Kaze no tani no Naushika) og Castle in 

the sky Laputa (Tenkû no shiro Rapyuta) 

 

Eins og fram kemur í kaflanum um bakgrunn Miyazaki voru myndirnar um Nausicaä og 

Laputa þær tvær myndir sem leggja grunninn að frægð Miyazaki. Þessar tvær myndir hafa 

verið settar saman þar sem þær eiga það sameiginlegt að aðalpersónurnar eru kvenkyns og 

þær eru gerðar á svipuðum tíma.  Í báðum myndunum má sjá mikið af allskonar 

furðuhlutum á flugi og auk þess eru báðar aðalpersónurnar stúlkur af háttsettum ættum. 

Báðar stúlkurnar fá það hlutverk að bjarga heiminum, til að mynda bjargar Nausicaä 

skordýri sem stöðvar stríð og einnig sést í Laputa að aðalpersónan Sheeta eyðileggur 

gjöreyðingarvopn og kemur í veg fyrir stríð. 

 Það sem skilur Nausicaä einna helst frá Laputa og hinum myndunum er það að við 

sjáum baráttu milli mannkynsins við aðrar lífverur um jörðina. Þetta er mynd þar sem 

boðskapur hennar er sá að maðurinn sé að eyðileggja jörðina og að við þurfum að gæta að 

því hvað við erum að gera áður en náttúran byrjar að hafna okkur sem hluta af sér. Þetta má 

allt sjá í myndinni þegar að skordýrin í Nausicaä hætta við árasina á mennina eftir að þau 

sjá að mennirnir vilja þeim ekkert illt. Annað ríkjandi þema í myndinni eru til að mynda 

köllun á nýjan Messía líkt og Gildas Jaffrennou áhugamaður um anime kvikmyndir ræðir 

um í ritgerð sinni þar sem Nausicaä er sett í hlutverk leiðtoga og bjargvætts mannkynsins 

frá glötun þar sem hún virðist vera blessuð af guðunum þegar á reynir. Gott dæmi um það 

er í loka atriði myndarinnar þegar að hún er lífguð við af óvininum og kemur á friði
16

. 

 Myndin Castle in the sky, Laputa virðist hins vegar vera meira með þema um 

græðgi eins og kemur nokkuð skýrt fram þegar að herinn í myndinni er farinn að leita af 

þessari eyju Laputa einfaldlega til að eignast gereyðingarvopn. Svo þegar einn maður 

kemur höndum sínum á þetta vopn kom í ljós svik hans gagnvart hernum vegna eigin 

græðgi og löngunar í alsherjar yfirráð. Annað leiðandi þema í þessari mynd ætti að vera 

sönn vinátta, þar sem fólk í myndinni berst fyrir hvert annað og hjálpast ætíð að án nokkurs 

gjalds. Aðalpersónan Sheeta, og vinur hennar Pazu, standa saman í að losa sig við eyjuna til 

að eyðileggja gereyðingarvopnið og eignast ótal vini í ferlinu sem eru tilbúnir að leggja sitt 

                                                           
16

 Jaffrennou, Gildas. 2002. „Beyond the drawings, Nausicaa of the valley of the 
wind“ http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/GildasJaffrennou.txt [sótt: 7.desember 2012] 
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af mörkumtil að takmarkið náist. Hins vegar ef haft er eftir Miyazaki sjálfum um þema 

myndarinnar svarar hann: „Þema eða ekkert þema, sagan er einfaldlega um strák sem hittir 

stelpu, þroskast, og verður að manni”
17

. 

 Þegar skoðaður er bakgrunnur beggja aðalpersónanna í fyrrnefndum myndum 

kemur í ljós að hvorug á báða foreldra að.  Nausicaä í samnefndri mynd erfir konungsríkið 

eftir lát föður síns, og það gerir einnig Sheeta í The castle in the sky Laputa, sem heitir í 

raun Lucita Toelle Ur Laputa sem samkvæmt myndinni er þýtt sem Lucita hin sanni 

leiðtogi Laputa. Báðar eru taldar búa yfir nokkurskonar yfirnáttúrulegu afli þar sem 

Nausicaä nær strax til dýra og skilja þau sem og vera meðtekin af þeim. Í Laputa kemur 

þetta yfirnáttúrulega afl fram sem hlutur en Sheeta gengur með stein um hálsinn sem er 

talinn vera yfirnáttúrulegt afl fornrar menningar sem seinna kemur betur í ljós. Það sem 

aðskilur persónur þeirra einna mest mun vera það að Nausicaä virðist vera meiri leiðtogi og 

treystir sjálfri sér best en Sheeta treystir frekar á hjálp frá öðrum. Til að útskýra það má til 

dæmis nefna það að Sheeta er bjargað af Pazu nokkuð oft á meðan Nausicaä er sú sem að til 

að mynda bjargar sjálfri sér og tveimur öðrum úr brennandi flugskipi. Samkvæmt viðtali 

við Miyazaki talar hann einnig sjálfur um það að hann skilji það ef að fólki finnist Laputa 

vera framhald af Nausicaä, þar sem persónurnar eru nokkuð líkar á skjánum í raun, en hann 

vonaðist til að með Laputa, að geta höfðað til yngri barna.
18

 Úr þessum hluta um kvenkyns 

persónur verður farið í að skoða karlkyns aðalpersónur úr myndum eftir Miyazaki. 

 

Lupin III – The Castle of Cagliostro (Rupan sansei: Kariosutoro no shiro), 

Porco Rosso (Kurenai no buta) og Howls moving Castle (Hauru no ugoku 

shiro) 

 

Af öllum þeim tíu myndum sem að Miyazaki hefur leikstýrt hafa aðeins þessar þrjár myndir, 

ofangreindar, borið titil karlkyns persónu. Hér eru þær því settar saman í einn kafla og farið 

yfir hvort einhvert sameiginlegt þema sé að finna á milli karlkyns persóna Miyazaki líkt og 

                                                           
17

 Cary, Beth og Fredrick L. Schodt þýða. 2009. Starting point: 1979-1996 Hayao Miyazaki, VIZ Media, San 
Francisco. 
„Theme or no theme, the story is simply about a boy meeting a girl, transforming [laughs].“ 
18

 Cary, Beth og Fredrick L. Schodt þýða. 2009. Starting point: 1979-1996 Hayao Miyazaki, VIZ Media, San 
Francisco. 
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í myndunum þar sem kvenkyns persónur fara með aðalhlutverk. Það sem aðskilur helst 

þessar þrjár myndir frá þeim myndum sem fjallað er um í þessari ritgerð er það að þær eru 

gefnar út á lengra tímabili, það er að segja Lupin er fyrsta mynd Miyazaki gefinn út 1986, 

Porco Rosso svo 1992 og að lokum kom síðan út myndin um Howl 2004. Því má segja að 

mestan mun á milli þema og aðalpersóna sé líklegast að finna í þessum kafla. 

  Til að byrja með eru nokkur klassískt þemu að finna í Lupin, þar sem um 

nokkurskonar “góðir á móti vondum”
19

 er að ræða. Þar sem Lupin er í raun þjóðþekktur 

þjófur er áhorfandinn fenginn í lið með hinu illa og það sem hann tekur fyrir hendur réttlætt 

með því að láta það bitna á enn verra fólki. Því má líkja Lupin við Hróa Hött anime 

teiknimyndanna, að því undanskyldu að fátækir græða ekki á gjörðum hans. Annað þema 

sem lýsir myndinni nokkuð vel er svokallað „að hörfa og snúa aftur“
20

 þema eins og Viktor 

Eikman, áhugamaður um anime kvikmyndir, kemst að orði í ritgerð sinni um Lupin.
21

 Þar 

sem Lupin ræðst til atlögu, verður fyrir barði óvinarins en kemst í burtu til að hlaða krafta 

sína fyrir næstu atlögu. Að lokum stendur hann svo uppi sem sigurvegari og hefur unnið 

hjörtu áhorfenda jafnvel þó svo að hann sé illræmdur þjófur.  

  Marco úr Porco Rosso er eftirlýstur flugmaður í svínslíki sem býr á sinni eigin eyju. 

Eitt helsta þema myndarinnar mætti segja að væri hvernig fólk getur fengið trúna aftur á 

sjálfum sér. Það virðist vera sem svo að Marco hafi misst trúna á mannkyninu og sjálfum 

sér eftir að hann fór í stríð og tapaði mörgum af sínum bestu vinum í hræðilegri orustu. Það 

sem bjargar þó Marco eru tvær kvenkynspersónur sögunnar sem fá hann til að endur 

uppgötva það sem hann taldi vera glatað, trú og ást á þá sem næstir honum eru. Að vera 

skilinn eftir steinrunninn gæti þó verið annað þema myndarinnar eins og Tim Henderson 

áhugamaður um anime skrifar um í ritgerð sinni, þar lýsir hann hvernig Miyazaki fer 

ítarlega í öll smáatriðin og gefur fólki þessa einstöku upplifun af fegurð og ást. Hvernig 

Miyazaki hafði lagt mikla vinnu í það að koma umhverfinu og smáatriðunum á framfæri til 

að heilla áhorfandann.
22

 Porco Rosso er einnig gott dæmi um “góðir á móti vondum” þema, 

þar sem sjóræningjar og her etja kappi. 

                                                           
19

 Good vs Evil eða með öðrum orðum góðir á móti vondum. 
20

 „retreat and return“ þýtt á íslensku 
21

 Eikman, Viktor. 2007. „Meadow and apocalypse, construction of nature in the early works of Miyazaki 
Hayao“ http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/ViktorEikman_Meadow.pdf [sótt: 10.desember 2012] 
22

 Henderson, Tim. 2002. „Beyond the drawings“ 
http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/TimHenderson_FilmNarrative.pdf [sótt: 15.desember 2012] 
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  Howls moving castle er með nýrri myndum sem að Miyazaki hefur gefið út og er 

sönn ást líklega gott dæmi sem þema myndarinnar. Ætti það ekki að koma á óvart þar sem 

loka atriðið býður upp á tvöfalda sanna ást þar sem fuglahræða losnar úr álögum við koss 

frá sönnu ástinni sinni, sem og Howl fær ást sína endurgoldna frá Sofi vinnukonu sinni. 

Sofi horfir framhjá álögum sem hvíla á Howl þar sem tilfinningarnar til hans hafa breyst 

síðan hún hitti hann fyrst, frá því að vera vinir í það að verða ástfangin. Tvær aukapersónur 

nefna það við Sofi hvort að hún sé nú ekki ástfanginn af Howl jafnvel áður en að hún hefur 

gert sér sjálf grein fyrir því. Auk þess kemur fram í grein eftir Brian Eggert, 

kvikmyndagagnrýnanda, að þessi mynd er full af göldrum, þar sem Howl er galdrakarl að 

berjast við galdrakonur á meðan hann berst einnig við þá sem engri galdrakunnáttu búa 

yfir.
23

 Margar af persónunum hafa tengsl við galdra hvort sem það er að geta notað þá eða 

hafa orðið fyrir þeirri ólukku að hafa verið hneppt í álög. Það er samt í gegnum galdrana 

sem þau tengjast öll að lokum og má því segja að þeir séu stórt þema myndarinnar. 

  Lupin III er eina aðalpersónan í anime teiknimynd að fullri lengd sem Miyazaki 

hefur leikstýrt sem hann skapar ekki frá grunni. Það virðist samt ekki skipta máli þar sem 

Miyazaki virðist ná að setja sinn svip á þessa teiknimyndapersónu með því að gera hana 

bjartari yfirlitum. Lupin III kemur úr þjófa fjölskyldu og því skyldi engum koma það á 

óvart að Lupin III er talinn vera slóttugur og klækjóttur þjófur sem ávallt kemst upp með 

sitt, nema þá helst að kona standi í vegi hans. Segja má að Lupin III hafi komið sér upp 

þeirri herramanns reglu að það sé kvenfólkið sem gengur fyrir, eða svo birtist hann 

áhorfendum í upphafi. Lupin III hefur einnig þá herramansreglu í lífi sínu að stela aðeins af 

þeim sem eiga það skilið, þ.e. mönnum sem hafa auðgast með svikum og prettum. Lupin III 

kemur vel fram við alla, meira að segja þá sem vilja honum allt illt og kemst ávalt undan 

þeim með því að hugsa einu skrefi ef ekki meira á undan þeim sem reyna að ná honum. 

Jafnframt hefur verið ritað að í þessari mynd megi finna allt það sem maður áætlar að finna 

í Miyazaki mynd, þ.e. „evrópskt landslag, ótrúlegan hasar, sanna ást…” líkt og stíl hans 

hefur verið lýst. Þannig hefur Miyazaki gert Lupin III að sinni eigin persónu þó svo að hann 

hafi ekki teiknað hann sjálfur.
24

 

                                                           
23

  Eggert, Brian. 2010. „Howl‘s moving 
castle“ http://www.deepfocusreview.com/reviews/howlsmovingcastle.asp [sótt: 15.desember 2012] 
24

 Marshall, Akemi. 2006. „Lupinn III – The castle of cagliostro, anime 
review“ http://animeworld.com/reviews/castleofcagliostro.html [sótt: 15.desember 2012]  
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  Næst var það Marco úr Porco Rosso, sem er gamall flugmaður í álögum, sem eftir 

að hafa verið nær dauða en lífi eftir orustu, verður að svíni. Líkt og Lupin III þá er hann 

fyrst og fremst herramaður, þó svo að hann sé svín, sem og eftirsóttur af kvenfólkinu. 

Marco er í gegnum myndina nokkuð sjálfselskur og finnst hann ekki eiga skilið neina 

ánægju. Marco lifir á því að handsama aðra flugræningja og lifir þægilegu lífi einn og sér. 

Það er ekki fyrr en eftir að flugvélamótorinn hans gefst upp sem að Marco byrjar að sýna 

aðrar hliðar á sér. Marco fer til gamals félaga síns og flugsmiðs og hittir unga stúlku sem 

kveikir í honum lífslöngunina. Marco er maður orða sinna og lætur sífellt undan óskum 

kvenna. Hann berst drengilega í bardaga þar sem engin klækibrögð eru notuð, einungis 

hæfileikar og stolt. Hans versta martröð er að svíkja loforð sem hann hefur gefið konum, til 

að mynda stendur hann upp úr roti í myndinni eftir að Gina, vinkona hans, kallar til hans og 

biður hann um að gera sér það ekki að tapa líkt og hann hafði lofað. Miyazaki lætur þó 

þessi orð falla sem lýsa nokkuð vel hvernig persónurnar haga sér: „Í anime myndinni, 

hlaupa allir karlmennirnir um og haga sér eins og kjánar, og konurnar eru allar gáfaðar, 

vinna mikið, og áreiðanlegar....”
25

 sem ýtir undir þá ímynd að konurnar séu oftast í 

uppáhaldi hjá Miyazaki. 

 Töframaðurinn hann Howl er nokkuð sérstæðari persóna að því leiti að hann er eina 

karlkyns persóna Miyazaki sem kann að beita göldrum. Þó svo að galdrar komi fram sem 

álög í Porco Rosso, þá virðast engin önnur merki um beitingu á göldrum eiga sér stað í 

myndum eftir Miyazaki. Howl er vel vaxinn maður sem nýtur þess að sýna sig og hefur 

mikið og gott sjálfsálit. Hann missir þó sjálfsálitið hratt ef að hégómlegir hlutir líkt og 

hárlitur breytast og dettur þá í þunglyndi. Howl er friðarsinni sem neitar að standa með 

neinum í valdabaráttu en berst þó fyrir báðar hliðar til að halda friðinn. Howl virðist vera 

rétt sú hjálparhönd sem hann þarf á að halda þegar að stúlkan sem fyrr hafði verið hneppt í 

álög og breytt í gamla konu kemur heim til hans. Hún gefur Howl tilgang í lífinu og styrk 

til þess að hræðast ekki það sem koma skal.  

                                                                                                                                                                                 
“Castle of Cagliostro certainly has everything you could ask for in a Miyazaki film: Lush European scenery, 
fanciful action, a hint of pure-hearted romance, and a solidly-constructed plot that skips along at a brisk 
pace but also takes the time to slow down for an occasional touching moment.” 
25

Hayao Miyazaki. 2009. Starting point: 1979-1996 Hayao Miyazaki, Cary, Beth og Fredrick L. Schodt enskuðu,  
VIZ Media, San Francisco. 
„In the animated film, the men all run around acting stupid, and the women are all clever, hardworking, and 
reliable...“ 
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 Þessar myndir eiga það sameiginlegt að sú ímynd karlkyns aðalpersónunnar sem að 

Miyazaki virðist setja fram þarf að vera fáguð og yfirveguð. Í þessum myndum koma þeir 

allir vel fram við kvenmenn líkt og sæmir herramönnum þó svo að þeir séu ekki 

fyrirmyndar þegnar sjálfir. Annað sem sameinar allar karlkyns aðalpersónurnar er það að 

jafnvel þótt þeir standi í ströngu um hvernig gera skuli hlutina er þeim öllum þremur 

bjargað á einn eða annan hátt af kvenmönnum sem vísa þeim á rétta braut eða fá þá til að 

berjast aðeins lengur fyrir málstað sínum. Því má segja að þrátt fyrir að þessar myndir komi 

út með svo löngu millibili heldur Miyazaki fast í það að sýna hina eiginlegu karlmennsku 

líkt og honum þykir að ætti að vera í karlkyns aðalpersónum og að kvenkyns persónurnar á 

endanum leiði þá áfram. Úr þessu verður svo farið yfir í þær myndir sem segja má að sýni 

einna mest hinn eiginlega stíl sem búist er við af myndum eftir Miyazaki. 

 

Princess Mononoke (Mononoke – hime), My Neighbor Totoro (Tonari no 

Totoro) og Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi) 

 

Í Japan fá andar og guðir að lifa meðal mannfólksins ef marka má þessar þrjár myndir sem 

fjallað verður um í þessum kafla. Þessar þrjár myndir hafa verið dregnar saman ekki 

einungis vegna vinsælda þeirra um heim allan heldur hafa þær ýmislegt upp á að bjóða sem 

að marka hinn eiginlega Miyazaki stíl. Allar þessar þrjár myndir fjalla um mannfólk sem 

lifir með öndum eða guðum og lendir í margskonar ævintýrum. Það sem einkennir þær 

einnig er það að í þeim öllum eru börn sem að fara með aðalhlutverkin og þær gerast allar í 

Japan þar sem landslagið einkennist af skógi vöxnum svæðum og náttúran skipar 

veigamikinn sess. 

 Af þessum myndum kom Totoro út fyrst eða árið 1988 og fjallar um tvær ungar 

stelpur sem flytja með fjölskyldu sinni út í sveit. Eitt helsta þema myndarinnar er það 

hvernig börn eru með næmara ímyndunarafl en þeir fullorðnu og hvernig guðir og andar 

birtast þeim sem á þá trúa. Stelpurnar tvær í myndinni eiga í erfiðleikum þar sem móðir 

þeirra er á spítala og faðir stúlknanna er upptekinn við vinnu. Þær kynnast þá anda 

skógarins Totoro sem tekur þær á vit ævintýranna til að létta þeim áhyggjur hversdagsins. 

Totoro er ekki eini guðinn eða andinn sem birtist í myndinni en þarna koma við sögu guð 

vindanna í líki kattarstrætisvagns og svartir hnoðrar sem búa til ryk á heimilum. Fram 
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kemur í myndinni að fullorðna fólkið virðist ekki sjá þessar verur en finnur þó fyrir tilvist 

þeirra. 

 Annað þema þessarar myndar mætti skilgreina með íslenska 

málshættinum ”þolinmæðin þrautir vinnur allar” þar sem ungu aðalpersónurnar eiga í 

erfiðleikum með að bíða eftir hlutum líkt og að bíða eftir móður sinni heim frá spítala eða 

til dæmis að rækta tré. Að lokum rætist þó úr hlutunum og stúlkurnar læra af þessu og 

þroskast sem persónur. Þetta minnist einmitt kvikmynda gagnrýnandinn Steven D. 

Greydanus á í umfjöllun sinni um myndina en hann skrifar: „Það er sjaldgæfur fróðleikur í 

fjölskyldumyndum að ekki sé búið að greiða úr öllum vandamálum á níutíu mínútum….”.
26

 

Einnig skrifar hann um það hvernig myndin einkennist af nostalgíu þar sem áhorfandinn 

getur sokkið djúpt í eigin hugsanir og notið þeirra skemmtilegu minninga sem hver og einn 

á úr æsku. 

 Princess Mononoke hefur nokkuð skýrt þema sem eru græðgi og völd. Þarna fara 

fram bardagar milli guða og mannfólks, þar sem mannfólkið vinnur alla daga við að 

skemma og eyðileggja jörðina og guðirnir berjast í bökkunum við að rækta og frjóvga 

jörðina. Stríðið gengur svo skrefinu lengra þegar guðirnir sem berjast fyrir hönd 

náttúrunnar og birtast í líki risavaxinna dýra í skóginum fara í einskonar stríð til að losa sig 

við mennina. Mennirnir svara þá að sama skapi og hyggjast losa sig við æðsta guð 

skógarins. Boðskapur sögunnar er að við vöknum til meðvitundar um hvað við séum að 

gera við umhverfið okkar og að við getum ekki aðeins tekið frá náttúrunni heldur verðum 

við einnig að gefa eitthvað til baka. Háskólaneminn Abigail Rockett tekur þetta nokkuð 

skýrt fram í ritgerð sinni um “menn á móti náttúru”
27

 þar sem hún tekur einmitt fram að: 

„Princess Mononoke lýsir af bjartsýni yfir að enn sé tími fyrir mannkynið að breyta 

heiminum áður en við gjörsamlega eyðileggjum hann”.
28

 

 Spirited away er ein vinsælasta mynd Miyazaki, þar sem stelpan Chihiro lendir fyrir 

                                                           
26

 Greydanus, Steven D.. 2010. „My neighbor 
Totoro“ http://www.decentfilms.com/reviews/myneighbortotoro [sótt: 18.desember 2012] 
„It is a rare wisdom in family films that not all problems are resolved in ninety minutes,…” 
27

 Þýðing á “Humanity vs Nature“ 
28

 Abigail, Rockett. 2007. „Humanity vs. Nature in Princess Mononoke and Casshern“ 
 http://voices.yahoo.com/humanity-vs-nature-princess-mononoke-casshern-715079.html?cat=4 [sótt: 
18.desember 2012] 
„Princess Mononoke takes an optimistic stance in that there is still time to change before humans utterly 
destroy the world they live in.” 
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tilviljun í heimi guða og anda Japana. Mörg þemu er að finna í myndinni en einna 

eftirminnilegast er líklega þegar við kynnumst því hvernig orð hafa oftar meiri og sterkari 

merkingu en við gerum okkur grein fyrir. Þessu kynnist Chihiro þegar að hún er beðin um 

að vanda orð sín mjög til að komast lífs af í þessum yfirnáttúrulega baðhúsi sem myndin á 

sér stað í. Til að mynda fær hún nýtt nafn og þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir um að gleyma 

ekki alvöru nafni sínu virðist ekki vera svo erfitt að gleyma sér á stað sem þessum. Af 

myndinni má því læra að við megum ekki gleyma því sjálf hver við erum og hvert 

ætlunarverk og vilji stefnir, því eigin örlög eru aðeins í okkar höndum. 

  Annað þema myndarinnar má líkja við þemað úr Princess Mononoke þar sem 

græðgi og völd virðast stjórna þeim sem mest eiga. Stjórnandi baðhússins sem Chihiro fær 

vinnu hjá er vægast sagt vond norn, þar sem hún reynir að klófesta fólk í starfsamningum 

sem ekki verður aftur snúið frá. Nornin gerist svo gráðug að hún byrjar að setja starfsfólk 

sitt í lífshættu fyrir gull og tekur jafnvel ekki eftir því þegar að barnið sitt er horfið, eftir að 

hún hefur eignast þeim mun meira af gulli að annað virðist ekki komast að. Þess má einnig 

geta að líkt og anime áhugamaðurinn Alex Yeung minnist á við greiningu sína á 

kvikmyndinni „Allir aðrir í baðhúsinu verða einnig gráðugir, en það er ekki sýnt fyrr en 

„No-face“
29

 kemur og byrjar að búa til gull og gefa.“
30

 að það er ekki einungis stjórnandi 

baðhússins sem sýnir græðgi heldur einnig annað starfsfólk hennar. 

  Aðalpersónurnar úr My neighbor Totoro eru stúlkurnar tvær Satsuki og Mei. Þær 

eru lífsglaðar og hressar stelpur þrátt fyrir að móðir þeirra sé á spítala og faðir þeirra virðist 

ekki hafa mikinn tíma fyrir þær vegna vinnu. Þær eru að flytja í nýtt hús í sveitinni þar sem 

þær kynnast meðal annars Totoro.Hin ellefu ára Satsuki virðist vera heldur sjálfstæð 

persóna og fer sínar eigin leiðir að hlutunum á meðan hin fimm ára Mei reynir hvað hún 

getur að feta í fótspor systur sinnar. Þær eru þó ekki alltaf góðar við hvor aðra en stutt 

virðist vera milli hláturs og gráturs þegar foreldrarnir eru ekki til staðar. Báðar tvær virðast 

þó ekki hræðast margt, þar sem aðstæður sem að venjulegt fólk myndi verða mjög 

óttaslegið, til dæmis að sjá fyrirbæri á borð fyrir Totoro, vekur einungis hjá þeim undrun og 

ánægju. Í staðinn virðast þær kunna vel við hann og fá hjálp frá honum þegar annað virðist 

                                                           
29

 No-face er persóna í úr Sprited away, svartur draugur með hvíta grímu. 
30

 Yeung, Alex. [án árs] „Analysis“ http://www.angelfire.com/yt3/pigsbreath/analysis.html [sótt: 5.janúar 
2013] 
„Everyone else in the bathhouse is also greedy, but it is not truly shown until no-face starts creating gold and 
giving it away.”  



13 
 

bregðast. Þær virðast hafa þroskast mikið sem persónur þegar líður að lokum sögunnar þar 

sem þær byrja að gera sér grein fyrir að það að gera úlfalda úr mýflugu gerir engum gott. 

 „…, San er “hvorki úlfur né mennsk” þó aðallega sé hún barn skógarins frekar en 

barn hins mennska heims.”
31

 með þessum orðum er Princess Monoke lýst sem persónu í 

bók eftir sjálfstæða rithöfundinn Dani Cavallaro. San er stúlka sem hefur verið alin upp af 

úlfum, móðir hennar er úlfa-guð eða úlfur sem er einn af verndurum skógarins. San hatar 

mannfólkið sem virðist ekki skilja, að ekki sé einungis hægt að taka og taka frá jörðinni 

heldur verður einnig að gefa eitthvað til baka. San virðist verða nokkuð ráðvillt þegar að 

strákurinn Ashitaka kemur til að efna til friðar og leita ráða hjá æðsta anda skógarins þar 

sem hún hafði fram að því einungis fyrirlitið fólk. San virðist vera nokkuð tilfinninga bæld 

persóna en með hjálp Ashitaka byrjar hún að upplifa tilfinningar sem hún hefur ekki fundið 

áður og í stað þess að fylgja þeim tilfinningum í fyrstu berst hún gegn þeim og heldur 

dýrseðli sínu. San virðist þó geta talað eða skilið tungumál þrátt fyrir hvernig hún var alin 

upp og undir lok myndarinnar virðist hún ný byrjuð að skilja hlýjar tilfinningar í garð 

manna. 

 Chihiro virðist vera nokkuð venjuleg stelpa sem leiðist löng ferðlög og að fara á 

nýja staði og skoða sig um er ekki vera í uppáhaldi hjá henni. Foreldrar hennar líta út fyrir 

að vera andstæður hennar þar sem þau skella sér út af hinum venjulega vegi stórborganna 

og út í náttúru Japans þar sem allt breytist í lífi Chihiro. Chihiro er stúlka sem þarf að 

þroskast hratt á stuttum tíma og læra að taka ábyrgð á sjálfum sér án þess að fá nokkurn 

fyrirvara þegar að foreldrar hennar breytast í svín sökum græðgi sinnar. Chihiro er forvitin 

og dugleg stúlka sem að lætur krefjandi störf ekkert á sig fá. Hún er fljót að eignast vini og 

finnur ástina sína þrátt fyrir ungan aldur. Chihiro stendur fast á sínu og virðist ekki hræðast 

margt þrátt fyrir þær hremmingar sem hún hefur orðið vitni að. Hún berst fyrir skoðunum 

sínum og fær sínu framfylgt sem leiðir til þess að hún nær að bjarga foreldrum sínum úr 

álögum. 

   Það sem að mátti finna sameiginlegt milli þessara mynda var ekki einungis að allar 

aðalpersónurnar séu kvenkyns heldur eru þær allar tengdar við dýr á einn eða annan hátt. 

Þar sem Totoro, úlfur og dreki koma við sögu sem nokkurskonar aðal aukapersónur sem 

                                                           
31

 Cavallaro, Dani. 2006. The anime art of Hayao Miyazaki, McFarland & Company, Inc. North Carolina 
„In the logic of the story, San is „neither human nor wolf“ but ultimately belongs to the forest rather than 
the human world.“ 
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styðja ávallt við aðalpersónur þessara kvikmynda. Öll þessi dýr teljast vera af hinu 

yfirnáttúrulega eða mun stærri en ef um raunveruleg dýr væri að ræða. Einnig eru karlkyns 

persónur í öllum myndunum sem sýna hrifningu gagnvart aðalpersónunum, þó svo að 

persónuleiki karlanna hafi verið mjög ólíkur. Líkt og minnst er á í upphafi þessa kafla 

gerast allar sögurnar í Japan sem gerir þessar myndir sérstakar á þá vegu að þegar þær eru 

kynntar fyrir umheiminum stendur landslagið út úr. Hið Japanska landslag sker sig úr frá 

hinum almennu teiknimyndum þar sem landslagið er oftast að mestu leiti vestrænt og því 

framandi tilbreyting. Úr þessum yfirnáttúrulegu myndum verður því næst farið í seinasta 

kvikmyndagreiningakaflan þar sem fjallað verður um Ponyo og Kiki. 

 

Kiki’s delivery Service (Majo no takkyûbin) og Ponyo on the cliff by the 

sea (Gake no ue no Ponyo) 

 

Seinustu tvær kvikmyndirnar sem farið verður yfir í þessari ritgerð eru sögurnar af Ponyo 

og Kiki. Þó svo að í fyrstu virðist sem þessar tvær persónur eigi jafnvel minnst sameiginlegt 

og gerist í gjörólíku umhverfi virðist raunin vera önnur þegar að sögusviðið er tekið út. 

Bæði Ponyo og Kiki eiga foreldra úr töfra heiminum og virðast þær báðar ná vel til 

áhorfenda með krúttleika og léttlyndi. Þær berjast báðar við örlög sín og virðist það vera 

sem að lítið geti staðið í vegi fyrir þeim. Í gegnum myndirnar eru þær að berjast við það að 

verða samþykktar af samfélaginu, þá einna helst af foreldrum sínum sem að hafa þrotlausar 

áhyggjur. Þrátt fyrir að myndirnar séu gerðar með löngu millibili virðist það þó ekki skipta 

sköpum um sameiginleg einkenni myndanna. Ponyo sem er nýjasta mynd Miyazaki, kom út 

árið 2008, og Kiki sem kom út nítján árum á undan eða árið 1989.  

 Kiki’s delivery service er mynd um táningsstúlku og þemu hennar í samanburði við 

aðrar kvenkynspersónur mynda hans með sterkri sjálfstærði kvenímynd. Til að mynda 

ryður Kiki sínar eigin brautir til að verða að alvöru norn og lendir í ýmiskonar uppákomum 

sem hamla henni við það. „Að gefast ekki upp“ virðist vera aðal þema myndarinnar þar sem 

Kiki þarf ekki aðeins að berjast við það að sanna sig fyrir foreldrum sínum heldur lendir 

hún einnig í því að tapa töfrum sínum. Kiki fær góða ráðgjöf frá þeim sem í kringum hana 

eru og gefst ekki upp við að ná upp töpuðum tíma. Einn aðdáandi myndarinnar, sem skrifar 
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undir nafninu Doraneko, skrifar um það hvernig skilaboð myndarinnar eða þema sé um 

töfrahæfileika Kiki þar sem hæfileikar eru ekki það eina sem þarf til að komast áfram í 

lífinu og skrifar til að mynda í grein sinni þessi orð sem eiga vel við bæði þemu 

myndarinnar:„Að vera hæfileikaríkur þýðir ekki að þú munir lifa léttu og góðu lífi. Þetta er 

ekki sjálfsagður hlutur sem þú getur misst, nema að þú reynir að skilja það og nota þá 

rétt.”
32

 Þessi þemu mætti telja því sem einn af þeim hlutum sem ýtir undir löngun áhorfenda 

til að bæta sjálfa sig. 

  Eitt af þeim þemum sem kemur nánast strax fram í upphafi myndarinnar um Ponyo 

er það, að dæma ekki fólk eftir útliti þess. Þetta kann að hljóma skringilega í eyrum 

einstaklinga sem ekki hafa séð myndina en Ponyo er nefnilega fiskabarn
33

. Ponyo kemst í 

snertingu við mennskt blóð og sökum töfra og löngunar vaxa henni  hendur og fætur og hún 

verður að mennsku barni. Faðir Ponyo birtist einnig snemma í myndinni sem hálf 

furðulegur maður og kemur fyrsta vísbending um þetta þegar Sousuke, hin aðalpersónan og 

vinur Ponyo, ásamt móður sinni verða hálf skelkuð við að sjá föðurinn. Annað sem virðist 

slá mörgum við eru bakgrunns litirnir í Ponyo sem eru skærari en fólk er vant. Sjálstætt 

starfandi skopteiknarinn Mike Blake tekur þetta einmitt fram í bloggi sínu:„Líkt og með 

flestar Ghibli myndir, hrífst ég mjög af vel teiknuðum smáatriðum bakgrunnarins og þá 

sérstaklega lifandi barnalegu litunum úr Ponyo.”
34

 þar sem hann skrifar um það hversu 

langan tíma það tók hann að komast að því hvernig þessar myndir væru teiknaðar og 

hrifningu á vinnslu þeirra.  

 Þegar við skoðum Kiki sem persónu kemur hún fram sem rosalega ákveðin og 

ævintýragjörn stúlka. Líkt og áður hefur komið fram hér að ofan er hún ung norn en þó svo 

að hún sé úr töfra fjölskyldu virðist hún lítið getað töfrað sjálf, að því undanskildu að geta 

flogið á kústi og talað við kött. Að sjálfsögðu hefur það sínar afleiðingar þar sem fólk getur 

ekki búist við því að hún geti bjargað sér út úr hvaða vandamálum sem er með töfrum og 

                                                           
32

 Doraneko. [án árs] „Kiki‘s delivery service: review/synopsis“ http://www.onlineghibli.com/kiki/review-
synopsis.php [sótt: 10.janúar 2013] 
„Being talented does not mean that you are unique or having an easy life. It is not something granted and 
can be lost, unless you try your best to understand it and develop its potential.“ 
33

Á japönsku “魚の子“ sakana no ko sem þýðist fiski barn eða fiskabarn. 
34

 Blake, Mike. 2010. „Ponyo, Kazuo Oga, and POSTER 
paint...“ http://monisawa.blogspot.com/2010/04/ponyo-kazuo-oga-and-poster-paint.html [sótt: 11.janúar 
2013] 
„As with most Ghibli movies, I was fascinated with the detailed backgrounds and especially the vibrant child-
like colors in Ponyo.” 
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gerir hana mennskari. Það virðist vera sem það taki smá tíma fyrir hana að venjast fólki, líkt 

og bakaranum sem hún býr hjá, en á þetta er minnst í grein eftir Mark Schilling fyrir The 

Japan times að eftir að þau hittast eftir fyrstu nótt Kiki í húsinu, þegar hún hittir á hann 

að:„…í höndum Miyazaki þá orðlaust – skýrt – má sjá æsku Kiki, varnarleysi og 

einangrun.”.
35

 Því sýnir hún okkur margar hliðar af því að vera mennsk og hvernig aðrir 

finna fyrir þessum tilfinningum, en ekki aðeins við sjálf. 

 Fiskstúlkan Ponyo er stelpa sem virðst vera sama um allt nema vin sinn Sousuke. 

Hún er gullfiskur sem er smá uppreisnaseggur. Það kemur fram nokkuð fljótlega í myndinni 

þegar að hún flýr að heiman, þá virðist það að hún er tekin heim ekki halda aftur að henni 

þar sem hún stígur margsinnis upp gegn föður sínum. Í myndinni fær Ponyo að upplifa það 

svo að vera mennsk eftir að föður hennar mistekst að breyta henni aftur í fisk, og felur það 

svo miklar afleyðingar með sér að hún leggur líf mannfólksins í hættu án þess að hafa 

hugmynd um það. Ástin milli hennar og Sousuke er þó það sem mun koma mannkyninu til 

bjargar en faðir hennar leggur erfiða þraut fyrir þau sem aðeins sönn ást fær yfirstigið. 

Miyazaki segir frá því í viðtali við sig að “...strákurinn (Sousuke), átti að taka upp frosk, en 

gat ekki búið til góða sögu með frosk svo að hann breytti froskinum í gullfisk”
36

. Út frá 

þessu má því segja að Ponyo hafi verið heppinn að Miyazaki hafi búið hana til og gert hana 

að litríkum gullfisk í stað frosks. 

  Það sem þessar tvær myndir eiga svo sameiginlegt er það að í þeim báðum eignast 

stúlkurnar karlkyns vini sem virðast breyta aðalpersónunum, móta þær og hjálpa þeim að 

aðlagast nýju umhverfi. Persónurnar eru líkt og segir hér í byrjun úr þessum töfra 

fjölskyldum þar sem móðirin býr yfir meiri töfrahæfileikum en faðirinn. Þannig að sjá má 

að Miyazaki virðist líka betur við að hafa kvenkynið sem sterkari fyrirmynd í þessum tveim 

myndum. Dýr eru algeng í báðum myndunum og ná hámarki þegar kemur að sjávarlífinu í 

Ponyo sem er með einsdæmum, þar sem hver fiskur er frábrugðin þeim næsta, og í Kiki á 

móti má sjá  fugla, ketti og hund. Dýrin eru samt sem áður ekki það eina sem stjórnar 

atburðarrás myndanna. Þar sem þær lenda báðar í því að þurfa ráðgjafa frá eldri konum, um 

                                                           
35

 Schilling, Mark. 1989. „Majo‘ delivers innovative world of animeation“ The Japan Times 29.ágúst 
„...,but in Miyazaki‘s hands wordlessly – and eloquently – expresses Kiki‘s youth, vulnerability and isolation.“ 
36

 Zentactics. 2009. „Ponyo creator Hayao Miyazaki, Disney Panel, Comic Con 
2009“ http://www.youtube.com/watch?v=4-FWmFe7KkA [sótt: 12.janúar 2013] 
„...the little boy, picks up a frog. But I couldn‘t work out a good character for a frog so I turned it into a 
goldfish.“ 
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hvernig gera skuli hlutina, þ.e. Kiki fær hjálp frá konu bakarans og Ponyo fær hjálp við að 

útbúa sér mat frá mömmu Sousuke. Nú hefur verið fjallað um þær myndir sem tilteknar 

voru í upphafi og því næst verður farið heildstætt yfir það hvað þær eiga allar sameiginlegt 

og hvað megi marka sem hin eiginlega stíl Miyazaki. 

 

Hinn eiginlegi stíll Miyazaki 

 

Til að byrja með má minnast á þann stíl sem hægt er að segja að sameini myndirnar hans. 

Þó eru einstakir þættir sem margir vilja eflaust meina að sé hluti af stíl Miyazaki, en hér 

verður farið yfir það sem finna má jafnt í þemum og persónubyggingu mynda hans. 

Nokkrar undantekningar verða gerðar þegar kemur að einstaka myndum þar sem atvikið 

gengur ekki upp sökum söguþráðar eða því um líkt. Óþarft er að minnast á það að Miyazaki 

er enn á lífi svo að stíll hans mun eflaust halda áfram að þróast, þroskast og mögulega mun 

hann bæta við hlutum sem hann hefur séð eftir að hafa ekki getað teiknað enn þann dag í 

dag.  

 Aðalpersónurnar sem teknar hafa verið fyrir, hafa með sér félaga sem berst við hlið 

þeirra  í öllum myndunum sem að Miyazaki leikstýrði í þessari ritgerð. Með því er átt við 

að í öllum myndunum voru aðalpersónur sem myndin kann að vera nefnd eftir og svo önnur 

persóna sem hefði þess vegna einnig getað borið titil myndarinnar. Einnig má finna dæmi í 

myndunum hans þar sem jafnvel enn fleiri aðalpersónur koma fyrir í myndunum líkt og til 

dæmis í My neighbor Totoro þar sem Totoro er aðalpersóna ásamt stúlkunum tveim Satsuki 

og Mei. Það mætti leiða líkur að því að Miyazaki hafi það frjótt ímyndunarafl að ef hann 

hefði aðeins eina aðalpersónu myndi ekki allt að sem hann vill að komi fram komast fyrir. 

Það er áhugavert við þennan lista að sú mynd sem er einna fjærst því að falla í þennan hóp 

er myndin um Lupin III, þar sem sú staðreynd kemur fram að í samnefndum þáttum um 

þjófinn er að hann er ýmist með eða á móti keppinaut sínum. En í þessari mynd barðist með 

Lupin III. 

 Flug kemur oft fyrir í myndunum hans Miyazaki en þó eru tvær myndir sem 

standast ekki þessa alhæfingu. Myndin Ponyo sýnir ekki neina flugvél af neinni tegund, en 

Ponyo er mynd sem gerist neðansjávar eða að mestu leiti á sjó og því skiljanlegt að flugvél 

komi ekki fram í þeirri mynd. Einnig má minnast á myndina Princess Mononoke sem 
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virðist gerast í sögulegu samhengi við sögusvið sitt og því kemur ekki fram flugvél þar. Þær 

voru einfaldlega ekki til á þeim tímum sem sagan gerist. Að öðru leiti má sjá hluti eða 

fljúgandi fyrirbæri í restinni af myndunum. Ekki er þar með sagt að allt séu þetta flugvélar 

en til dæmis flýgur Totoro um á japönsku leikfangi og Kiki á kústi en auk þess má sjá 

hefðbundnar flugvélar. Því má minnast á að líkt og fram kemur í bakgrunnssögu Miyazaki 

að þó svo að Miyazaki hafi ekki fallið inn í fjölskyldu fyrirtækið virðist hann samt sem áður 

hafa smitast af ástríðunni á flugtækninni.  

  Sterklega kemur fram að Miyazaki getur ekki látið aðalpersónur myndanna einungis 

vera dýr, en í öllum myndunum hans er mannlegt eðli einkenni persónanna undanskyldum 

tveim myndum þar sem Ponyo og Marco úr PorcoRosso voru í raun dýr en gæddir 

eiginleikum mannsins. Ponyo byrjaði sem fiskur en varð að lokum full mennsk, og Marco 

var flugmaður sem hlaut þau örlög að breytast í svín en hélt mannlegri hegðun sinni. Dýr 

spila stór hlutverk í mörgum myndum hans þar sem sum þeirra geta talað og önnur aðeins 

gefið frá sér búk-hljóð þannig að Miyazaki kann vel við að hafa þau, en þó ekki sem 

aðalpersónur. Dýrin birtast því í myndunum til styrks og taks við aðalpersónurnar frekar en 

að hafa sinn eigin boðskap.  

 Nostalgía eða söknuður um liðna tíð er einnig hluti af hinum eiginlega stíl Miyazaki. 

Nostalgía í myndum hans birtist áhorfanda á þá vegu að yngri kynslóðirnar eru settar í 

hlutverk aðalpersóna og birtast bæði bakgrunnsmyndir og hugmyndafræði persónanna 

áhorfendum sem hlutum sem þau sjálf hafa dreymt um eða geta vakið upp gamlar 

minningar úr fortíð sinni. Í viðtali sem var tekið við Miyazaki er hann spurður út í þetta 

þema, nostalgíu, í aðdraganda þess að Spirited away var að koma út og segir:„Sú staðreynd 

að ég get skilið myndina
37

 jafnvel þó að ég tali ekki önnur tungumál þýðir aðeins að 

nostalgía sé eitthvað sem við deilum öll saman.”
38

. Því má draga þá ályktun út frá þessu að 

þó svo að nostalgía sé eitt af stóru þemum myndanna eftir Miyazaki er það ekki þar af 

ásettu ráði heldur getur það líka verið hlutur sem við skynjum sjálf innra með okkur og 

komum því fyrir í myndum hans. 

                                                           
37

 Hér talar Miyazaki um myndina Nostalgihia eftir Tarkovsky sem vekur Miyazaki til umhugsunar um þetta 
fyrirbæri þó svo að það sé ekki að finna í Japönsku. 
38

 Midnight eye. 2002. „Hayao Miyazaki“ http://www.midnighteye.com/interviews/hayao-miyazaki/ [sótt: 
12.janúar 2013]  
„The fact that I can understand that film even though I don't speak a foreign language means that nostalgia 
is something we all share.” 
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  Að lokum verður minnst á það landslag og umhverfi sem lýsir mjög hinum 

eiginlega stíl Miyazaki þar sem nýr bakgrunnur og sögu umhverfi þurfa nýjar myndir. 

Þegar að það kemur þó að landslaginu sem slíku, líkt og minnst er á í „bakgrunni 

Miyazaki“, þá bera myndirnar hans með sér þá reynslu og ímynd sem Miyazaki öðlaðist á 

ferðalagi sínu um heiminn. Þar má sjá rætur alpanna, skógþekjur Japans, stórborgir Evrópu, 

allt til ímyndaða heima hafsins. Um þetta skrifar Anthoni Vidler, prófessor í arkítekt frá 

Cambridge, í bók sinni og minnist á hæfileika Miyazaki sem svo:„Ef það er satt að 

himinninn sé oftast sérkennilega kraftmesti hlutinn af hinu algenga Miyazaki landsslagi, í 

þessu dæmi úr Kiki gæti það verið rökstutt að ótal byggingar, skrautlegir litir og hrífandi 

endurspeglanir af uppsettum skálduðum evrópskum stíl séu einnig á lífi.”
39

. Því má sjá að 

það var ekki aðeins einn hlutur sem gerði landslag Miyazaki svo aðdáunarvert heldur mátti 

sjá smáatriði í öllum þeim hlutum sem birtust í bakgrunninum. 

  Til að draga svo svörin saman sem við setjum fyrir okkur í innganginum, þá höfum 

við sett saman þær myndir sem einna líkastar eru. Það er fyrstu kvenkyns persónurnar, 

karlkyns persónur hans, hvernig guðir lifa með mönnum og að lokum töfrastelpurnar tvær. 

Þemu myndanna hefur verið lýst í hverri mynd fyrir sig sem og heildar ágrip hér að ofan 

þar sem þau þemu sem einna helst mátti draga saman úr myndunum voru tekin fyrir. Til að 

mynda voru þemu á borð við, hið góða á móti hinu vonda,  herramennska og þolinmæði 

tekin fyrir, sem segja má að séu þeir hlutir sem gera hverja og eins mynd einstaka að vissu 

leiti. Því næst verður farið í niðurstöður þar sem svarað verður hver hin eiginlegi stíll 

Miyazaki gæti verið. 

 

Niðurstöður 

 

Það má með sanni segja að með öllum þessum myndum hefur Miyazaki unnið mikið afrek 

við að skapa sína hugarheima og koma þeim á framfæri til umheimsins. Miyazaki er dæmi 

um mann sem byrjaði smátt og vann sig hærra og hærra upp í anime heiminum. Nú í dag er 
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hann svo orðinn af þeim þekkta anime leikstjóra sem stofnaði eina af frægustu anime 

vinnustofu Japana, Studio Ghibli, og er enn þann dag í dag að vinna sig áfram þrátt fyrir að 

vera orðinn 72 ára. Við megum búast við tveimur nýjum myndum á líðandi ári 2013 og því 

virðist hann vera langt í frá hættur í kvikmyndageiranum.  

 Hvað varðar hin eiginlega stíl Miyazaki, þá má segja að þeir punktar sem koma hér í 

samantektinni eru með réttu hluti af því sem búast má við í klassískri Miyazaki mynd. Að 

því undanskyldu að hann sé í þann veg að breyta algjörlega um stíl, þar sem seinasta 

leikstýrða mynd sem hann gaf út gerist í andstæðu umhverfi við það sem áður hefur sést í 

myndum hans. Það er að segja, ekki nema að næstu myndir hans muni líkt og áður snúast 

um fyrirbæri tengd hafinu eða hvort hann færir sig enn lengra og út í geim, það mun tíminn 

einungis leiða í ljós. Að því sögðu má því segja að Miyazaki hafi sinn eiginlega stíl sem 

breytist með hverri þeirri mynd sem hann gefur út, en sterkur persónuleiki aðalpersónanna 

verður eflaust það seinasta sem breytist í myndum hans. Ekki má svo gleyma því hvernig 

kvenkyns aðalpersónur hans hafa sett sinn svip á myndir Miyazaki og því als ekki ólíklegt 

að Miyazaki muni halda sig við þann stíl að hafa komandi myndir með kvenkyns 

aðalpersónum. 

 Í lokinn má segja að stiklað hafi verið á stóru þar sem allar þessar myndir sem 

teknar voru fyrir er hægt að greina mun nánar og fara dýpra í persónuleika og þemu 

myndanna. Því er ekkert hér hrein staðreynd en samt sem áður hlutir sem verða að teljast 

marktækir. Fólk býr yfir sínum eigin gildum og hugsunum, því verður að skoða allar hliðar 

málsins áður en að ein eiginlega niðurstaða lítur dagsins ljós. Endað verður hér á orðum 

sem Miyazaki sagði, í sama viðtali og minnst er á í Ponyo hlutanum, þegar hann var 

spurður út í hvernig hann þróar myndirnar sínar:”Ég hugsa og hugsa og hugsa, ef þú veist 

um betri leið, endilega deildu henni með mér.”
40

 því er aldrei að vita við hverju má búast 

frá honum næst en frjóar hugsanir hans hafa komið honum þetta langt í dag. 
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Kvikmyndaskrá 

 
Myndir eftir Hayao Miyazaki: 

 

Lupin III – The Castle of Cagliostro - ルパン三世 カリオストロの城 (Rupan sansei: Kariosutoro no 

shiro) – 1979  

    

Nausicaä of the Valley of the wind - 風の谷のナウシカ (Kaze no tani no Naushika) – 1984 

 

Castle in the sky Laputa - 天空の城ラピュタ (Tenkû no shiro Rapyuta) – 1986 

 

My Neighbor Totoro - となりのトトロ (Tonari no Totoro) – 1988 

 

Kiki’s delivery Service - 魔女の宅急便 (Majo no takkyûbin) – 1989  

 

Porco Rosso - 紅の豚 (Kurenai no buta) – 1992 

 

Princess Mononoke - もののけ姫 (Mononoke – hime) – 1997  

 

Spirited Away - 千と千尋の神隠し (Sen to Chihiro no Kamikakushi) – 2001  

 

Howls moving Castle - ハウルの動く城 (Hauru no ugoku shiro) – 2004  

 

Ponyo on the cliff by the sea - 崖の上のポニョ (Gake no ue no Ponyo) – 2008  

 
 
 
 
 


