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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er kvikmyndagerð frumbyggja. Í ritgerðini fjalla ég 

aðallega um kvikmyndagerð Inúíta í Kanada og einblíni einkum á Fast Runner þríleikinn en 

kvikmyndir þríleiksins, Atanarjuat: The Fast Runner, The Journals of Knud Rasmussen og 

Before Tomorrow voru framleiddar í bænum Igloolik í Nunavut héraði Kanada. Ég greini 

inntak myndanna og áhrif þeirra bæði í Nunavut og í víðara samhengi Norður-Ameríku. 

Greining mín á myndunum og boðskap þríleiksins tekur að miklu leyti mið af pólítísku þema 

kvikmyndanna. Ég styðst við greiningu Huhndorf (2003) og Raheja (2007) og í samanburði 

kvikmyndanna nota ég strúktúralíska greiningu Lévi-Strauss. Ég held því fram að 

kvikmyndirnar séu hápólítískar. Þær senda skilaboð til samfélaga Inúíta um mikilvægi þess að 

varðveita eigin menningu og eru gagnrýnar á skaðsemi kanadískra stjórnvalda og vestrænna 

áhrifa á samfélög og menningu Inúíta. Í alþjóðlegu samhengi eru kvikmyndirnar ekki síst 

skilaboð um yfirráðarétt Inúíta yfir heimkynnum sínum í Norður-Kanada og leggja einnig sitt 

að mörkum við að afbyggja staðalímyndir Vesturlandabúa af Inúítum.  
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Abstract 
 

This essay is about Inuit filmmaking in Canada. The focus is on the Fast Runner trilogy, 

which consists of the films Atanarjuat: The Fast Runner, The Journals of Knud Rasmussen 

and Before Tomorrow, all of which were produced in the town of Igloolik in the province of 

Nunavut in Canada. Each film of the trilogy is analyzed separately and then they are 

compared to each other in order to find the common message of the trilogy. This analysis 

relies on Huhndorfs (2003) and Rahejas (2007) analyses of Atanarjuat and in the comparison 

Claude Lévi-Strauss' structural analysis is applied to the films. The conclusion is that the 

films are highly political. The trilogy sends a message to Inuit communities, it emphasizes the 

importance of preserving their own culture and is critical of the negative effect of the 

Canadian government and of western influences on Inuit culture and communities. Outwards 

the films imply Inuit rights to ownership of their homeland in Northern Canada and move 

towards deconstructing western stereotypes of the Inuit people. 
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1 Inngangur:  

 
Í þessari ritgerð fjalla ég um kvikmyndagerð meðal Inúíta í Kanada. Kvikmyndir Isuma 

Productions í bænum Igloolik í Nunavut héraði Kanada hafa vakið mikla athygli í kjölfar þess 

að kvikmynd þeirra Atanarjuat: The Fast Runner fór sigurför um heiminn. Mannfræðingar, 

einkum sjónrænir mannfræðingar, hafa sýnt kvikmyndagerð frumbyggja mikinn áhuga. 

Kvikmyndagerð hefur farið vaxandi meðal frumbyggja á síðustu þrjátíu árum og reynst þeim 

öflugt tól til menningarsköpunar, varðveislu eigin menningar og jafnframt verið þeim 

mikilvægur vettvangur til þess að miðla menningu sinni. Einnig hafa frumbyggjar nýtt sér 

kvikmyndagerð í báráttu sinni fyrir auknum yfirráðum og sjálfsákvörðunarrétti. Sumir 

mannfræðingar hafa stutt frumbyggja í slíkri baráttu með því að kenna þeim og aðstoða við 

kvikmyndagerð (Ginsburg, 1991, 2002; Prins, 2002; Turner, 1992). 

Fyrst kynni ég sjónræna mannfræði sem rannsóknarsvið innan mannfræðinnar og helstu 

fræðimenn greinarinnar sem hafa fjallað um kvikmyndagerð frumbyggja. Í framhaldinu er 

stutt umfjöllun um kvikmyndagerð frumbyggja og upphaf kvikmyndagerðar þeirra í Kanada. Í 

ritgerðinni fjalla ég um þrjár kvikmyndir Inúíta sem framleiddar eru af Isuma Productions og 

Arnait Video Productions en bæði fyrirtækin eru staðsett í bænum Igloolik í Nunavat héraði 

Kanada. Þetta eru kvikmyndirnar; Atanarjuat: The Fast Runner (2001), The Journals of Knud 

Rasmussen (2006) og Before Tomorrow (2008) sem saman mynda Fast Runner þríleikinn. 

Rauður þráður ritgerðarinnar er hvort myndirnar þrjár séu í eðli sínu pólítískar og hvort finna 

megi pólítískar skírskotanir í þematískum og fagurfræðilegum þáttum myndanna. Í umfjöllun 

minni um verkið Atanarjuat styðst ég m.a. við umfjöllun og greiningu þeirra Huhndorf (2003) 

og Raheja (2007). Ég byggi síðan á greiningu þeirra í minni eigin umfjöllun um The Journals 

of Knud Rasmussen og Before Tomorrow. Eftir greiningu mína á verkunum skoða ég helstu 

þemu kvikmyndanna sem og skilaboð þríleiksins með strúktúralískri greiningu sem kennd er 

við Claude Lévi-Strauss. Í framhaldinu af minni eigin umfjöllun fjalla ég um viðbrögð 

vestrænna áhorfenda við kvikmyndunum og skoða hvað gagnrýnendur höfðu að segja um 

Fast Runner þríleikinn. Síðasti kafli ritgerðarinnar er helgaður áhrifum kvikmyndanna inn á 

við á samfélag Inúíta en kvikmyndirnar komu sér vel fyrir efnahag Igloolik og gáfu Inúítum 

jákvæðari sýn á eigin menningu. Í sama kafla fjalla ég einnig um vinnuaðferðir 

kvikmyndagerðamanna Igloolik og dreifingu þeirra á verkum sínum í gegnum Nunavut 

Independent Television Network (NITV) sem er með myndbandageymslu á internetinu. Ég 
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kemst að þeirri niðurstöðu að Isuma Productions og Arnait Video Productions noti 

kvikmyndamiðilinn á pólítískan hátt. Kvikmyndirnar nota sögulega og forsögulega atburði til 

þess að gagnrýna meðferð Vesturlandabúa á Inúítum og aðlögunarstefnu kanadískra 

stjórnvalda sem fór langleiðina með að eyða menningu Inúíta í Kanada. Skilaboðum 

þríleiksins er ekki síst beint til eigins samfélags en kvikmyndirnar benda á mikilvægi þess að 

varðveita og iðka menningu Inúíta með því að miðla henni frá eldri kynslóðinni til þeirrar 

yngri.  

2 Fræðin kynnt  

2.1 Sjónræn mannfræði 

 
Sjónræn mannfræði er grein innan mannfræðinnar sem einblínir á sjónræna þætti 

menningar eins og fjölmiðlun; hið manngerða umhverfi, list, táknmál, alnetið o.s.frv. 

Mannfræðingurinn Sarah Pink telur til fimm undirgreinar sjónrænnar mannfræði sem saman 

mynda svið sjónrænnar mannfræði. Þetta eru í fyrsta lagi rannsóknir á mannlegum 

samskiptum öðrum en töluðum (e. nonlinguistic communication) þar sem notast er við 

myndræna tækni til upplýsingaöflunar og greiningar. Í öðru lagi leggur sjónræn mannfræði 

áherslu á greiningu á myndrænu efni, svosem kvikmyndum sem samskiptamáta og að skoða 

slík myndræn gögn sem hluta menningar sem má síðan skoða út frá etnógrafískri 

aðferðafræði. Í þriðja lagi nýta sjónrænir mannfræðingar sér myndræna miðla til að birta 

rannsóknir og gögn sem ekki er hægt að setja fram með texta á fullnægjandi hátt. Í fjórða lagi 

er talað um samþættingu sjónrænnar mannfræði og aktívisma. Þessa hlið sjónrænnar 

mannfræði segir Pink keimlíka hugmyndum Jean Rouch um sameiginlega mannfræði (f. 

anthropologie partagée) sem fjallað verður um síðar í þessum kafla. Í fimmta lagi nýta 

sjónrænir mannfræðingar sér myndræna miðla til þess að framleiða kennsluefni (Pink, 2011: 

212). Sjónrænir mannfræðingar hafa jafnframt sýnt viðtökufræðum áhuga t.d. hvernig 

áhorfendur neyta fjölmiðlaefni sem og nota í sínu hversdagslegu lífi (Crawford og Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 1994). Þessi ritgerð fjallar hvað mest um aðra undirgrein sviðsins í 

skilgreiningu Pink sem er greining á myndrænu efni, svosem kvikmyndum, sem 

samskiptamáta og að skoða myndræn gögn sem hluta menningar sem má skoða út frá 

etnógrafískri aðferðafræði.  

Allt frá upphafi kvikmyndamiðilsins hefur megináhugi kvikmyndagerðamanna fyrst og 

fremst falist í því að kvikmynda fólk en fyrsta kvikmynd Lumiére bræðrana, sem gjarnan eru 

taldir upphafsmenn kvikmyndatækninnar, sýndi verkamenn yfirgefa verksmiðju að loknum 
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vinnudegi (Durrington og Ruby, 2011: 195). Fólk hafði snemma áhuga á kvikmyndum af 

framandlegu fólki. Kvikmyndir af Indíánum Norður-Ameríku voru geysivinsælar snemma á 

tuttugustu öld en á árunum 1910-1914 framleiddu kvikmyndaver í Hollywood um 900 

„Indíánamyndir" (Prins, 2002: 61). Styttri kvikmyndir af „exótísku" fólki sem sýndu lífshætti 

þeirra, sumar gerðar í samstarfi við mannfræðinga, voru framleiddar á þriðja áratug tuttugustu 

aldar. Edward Curtis notaði fyrstur hugtakið “heimildamynd” (e. documentary) um kvikmynd 

sína In the land of the Head Hunters (1914), sem var leikin ástarsaga fólks af Kwakiutl 

þjóðflokk Bresku Kólumbíu. Kvikmyndin Nanook of the North (1922) eftir Robert Flaherty er 

gjarnan talin fyrsta heimildamyndin í fullri lengd og jafnvel stundum álitin fyrsta etnógrafíska 

kvikmyndina. Kvikmyndin er þó strangt til tekið ekki etnógrafísk þar sem hún var ekki gerð 

af mannfræðingum og var ekki talin til mannfræðilegra kvikmynda af mannfræðingum, 

hvorki þá né síðar. Hana mætti flokka sem leikna heimildamynd (e. docufiction) (Durrington 

og Ruby, 2011: 195-196). Nanook of the North er tekin upp í Kanada og segir frá lífi Inúítans 

Nanook og fjölskyldu hans. Í kvikmyndinni leitaðist Flaherty við að sýna daglegt líf sem og 

heimssýn Nanooks og annarra Inúíta. Hann vann náið með innfæddum við gerð 

kvikmyndarinnar og hafði með sér sýningarvél til þess að sýna innfæddum þau myndbrot sem 

hann hafði tekið upp. Kvikmyndina mætti því skilgreina að því leyti til samvinnuverkefnis 

kvikmyndagerðamannsins og viðfangsefna hans (Ruby, 2000: 197; Rouch, 2003). 

Kvikmyndin sló í gegn sem og næsta kvikmynd Flahertys Moana, sem hann gerði á 

Samóaeyjum. Kvikmyndir hans höfðu þó fremur áhrif á kvikmyndaiðnað Hollywood en á 

mannfræðinga og mannfræðilega nálgun. Það var ekki fyrr en á sjötta áratugnum sem franski 

mannfræðingurinn Jean Rouch taldi Flaherty meðal sinna helstu áhrifavalda (Durrington og 

Ruby, 2011: 196). Innan mannfræðinnar voru Mead og Bateson frumkvöðlar í sjónrænni 

mannfræði en þau gerðu stuttar kvikmyndir í rannsóknum sínum á Balí á fjórða áratug 

tuttugustu aldar. Kvikmynd þeirra Trance and dance in Bali fjallaði um dansa, efni sem á 

betur við kvikmyndamiðilinn en ritaðan texta (Durrington og Ruby, 2011: 193, Schneider, 

2011: 126). Þau tóku einnig mikið af ljósmyndum í rannsóknum sínum. Þau lögðu áherslu á 

að taka myndir af atburðum sem áttu sér stað í kring um þau án uppstillingar. Slíkar áherslur í 

ljósmyndun voru algengar í mannfræði fram eftir tuttugustu öld. Ljósmyndir þóttu lengi vel 

hlutlausar og þóttu sýna óhlutbundið frá atburðum eins og þeir áttu sér stað. Vegna slíkra 

sjónarmiða fengu mannfræðingar aukið vald og sannleiksgildi í rannsóknum sínum, 

ljósmyndir þeirra sýndu „sannleikann". Þetta sjónarmið var dregið í efa upp úr sjöunda 

áratugnum og fræðimenn fóru í auknum mæli að átta sig á því að ljósmyndir sýndu fyrst og 
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fremst sjónarmið ljósmyndarans eins og hann vildi vildi stilla fólki upp, aðstæðum þess og 

umhverfi (Edwards, 2011: 161-163).    

Franski mannfræðingurinn og kvikmyndagerðamaðurinn Jean Rouch var án efa 

frumkvöðull í þátttökukvikmyndunar (e. participatory cinema) sem gengur út á sameiginlega 

mannfræði eða gagnkvæmni og samvinnu á milli mannfræðingsins og fólksins 

(viðfangsefnisins) sem hann vinnur með. Hann gerði fjölmargar myndir í Afríku þar sem hann 

vann með innfæddum og leitaðist við að kvikmynda heiminn frá þeirra sjónarhorni 

(Durrington og Ruby, 2011: 197-198). Rouch, var ekki eingöngu undir áhrifum Flaherty í því 

að leitast eftir raunverulegri samvinnu við þá sem hann vann með. Hann var einnig undir 

áhrifum rússneska kvikmyndagerðamannsins Dziga Vertov sem kvikmyndaði hversdagslega 

atburði og klippti saman í kvikmyndir sem hann kallaði Kino-Pravda eða 

„sannleikskvikmyndir“. Rouch notaði einmitt franska þýðingu þessa kvikmyndanálgunar 

Vertov, Cinéma verité, um aðferðir sínar við heimildamyndagerð. Hann lagði áherslu á að 

mannfræðingar gerðu myndir sínar sjálfir, án hjálpar frá utaðaðkomandi 

kvikmyndagerðamönnum. Mannfræðingurinn þyrfti að þekkja samfélagið sem hann 

kvikmyndaði vel og vita hvað hann ætti að kvikmynda. Það væri því ákjósanlegt að dvelja í 

lengri tíma í því samfélagi sem kvikmyndin yrði gerð áður en raunveruleg vinna við 

kvikmyndina hæfist. Lítill búnaður og léttar kvikmyndavélar þótti Rouch mikilvægt að hafa 

við gerð Cinéma verité þar sem mikilvægt væri að geta hreyft sig með myndavélina, verið 

meðal fólksins og þátttakandi í kvikmyndinni líkt og í þátttökuathugun mannfræðinnar. 

Andstæðan við þetta væri kvikmynd á þrífæti sem væri líkt og mannfræðingur sem skoði fólk 

úr fjarska. Rouch þótti æskilegt að kvikmyndir væru ekki um of fyrirfram ákveðnar heldur 

þótti honum æskilegt að þær gætu mótast og breyst á meðan á tökum stæði. Jafnframt þótti 

honum lengri tökur ákjósanlegri en styttri vegna þess að þannig kæmust kvikmyndir nær 

upplifun þeirra sem þær miðluðu. Ef hljóðmaður ynni með mannfræðingnum væri 

bráðnauðsynlegt að hann væri vel að sér í tungumáli þeirra. Þá setti Rouch sig gegn því að 

spila tónlist yfir myndskeið í kvikmyndum Cinéma verité hefðarinnar; sú tónlist sem hljómaði 

í myndinni þyrfti að vera spiluð af því fólki sem verið væri að kvikmynda. Rouch vann náið 

með viðfangsefnum sínum við gerð kvikmynda sinna, líkt og Flaherty, og hann sýndi þeim 

kvikmyndir sínar og lagaði þær að hugmyndum þeirra og kröfum. Þessa aðferðafræði innan 

sjónrænnar mannfræði kallaði Rouch sameiginlega mannfræði (e. Anthropologie partagée). 

Sjálfan dreymdi Rouch um að þeir frumbyggjar sem lengi höfðu verið kvikmyndaðir af 

mannfræðingum gætu í framtíðinni snúið blaðinu við og tekið mynd af rannsakandanum 

(Rouch, 2003). Með aðferðum sínum leitaðist Rouch því við að færa valdið frá 
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mannfræðingnum til viðfangsefna hans, þar sem lokamarkmiðið væri að valdið sem fælist í 

því að miðla menningu þeirra færðist frá mannfræðingnum yfir til fólksins.  

Sol Worth og John Adair tóku hugmyndir Rouch lengra á áttunda áratugnum þegar þeir 

kenndu Navajo fólki kvikmyndatækni án þess þó að kenna þeim vestrænar kvikmyndahefðir. 

Samstarfið snérist um tilraun til þess að festa heimssýn þeirra á filmu og sjá hvort sérkenni 

menningar þeirra skilaði sér í kvikmyndagerð þeirra (Durrington og Ruby, 2011: 198). Þeir 

bentu á að þegar mannfræðingar gerðu myndir um samfélög frumbyggja nýttu þeir sér sínar 

eigin kvikmyndahefðir og þessar hefðir væru bæði menningarbundnar og vestrænar. 

Ennfremur mótaðist áhugi mannfræðinga á samfélögum annarra af þeirra eigin menningu og 

bakgrunni. Allt þetta skilaði sér í rannsóknum og kvikmyndagerð mannfræðinga og 

kvikmyndir mannfræðinga fjölluðu því að miklu leyti um þeirra eigið samfélag, þær væru í 

raun þeirra eigin sýn á samfélag annarra (Worth og Adair, 1972: 254).  

Við athugun á kvikmyndum Navajo frumbyggja kom í ljós að þeir voru með aðrar áherslur 

í kvikmyndagerð sinni en gengur og gerist í vestrænum kvikmyndum og voru marktækt ólíkar 

þeim vestrænu. Til dæmis kvikmynduðu þeir gjarnan fólk sem var úti að ganga. Í fimmtán 

mínútna mynd var til að mynda tíu mínútna myndskeið sem sýndu gangandi fólk. 

Fótgangandi ferðalög höfðu áður fyrr verið stór hluti af daglegu lífi Navajo frumbyggja. Á 

meðan á rannsókn Worth og Adair stóð tóku þeir hinsvegar eftir því að innfæddir ferðuðust 

helst ekki fótgangandi og vildu umfram allt ferðast akandi. Með þessum áherslum í myndum 

sínum sýndu Navajoar þeim þótti menningarlega við hæfi og leituðu í hefðbundna lífshætti til 

þess að festa heimssýn sína á filmu (Worth og Adair, 1972: 150). Að sama skapi 

kvikmynduðu þeir næstum því aldrei nærmynd af andlitum. Almennt forðast Navajoar að 

horfa beint í augu annarra, því það þykir ganga of nærri persónulegu rými annarra sem þykir 

móðgandi í þeirra menningu (Worth og Adair, 1972: 156). 

Worth og Adair lögðu áherslu á að mannfræðingar þyrftu að spyrja sig að því hvort þeir 

gerðu fólki eitthvað gagn með því að gera kvikmyndir um það. Í bók sinni segja þeir sögu af 

því þegar Worth hitti eldri Navajo karl að nafni Sam Yazzie. Worth sagði honum frá 

rannsóknarhugmyndum sínum og Sam spurði á móti hvort kvikmyndagerð hefði skaðleg áhrif 

á sauðfé. Worth svaraði neitandi og þá spurði sá gamli hvort kvikmyndagerð gerði sauðféi 

eitthvað gott. Aftur svaraði Worth neitandi og Sam spurði að endingu til hvers þeir ætluðu þá 

í ósköpunum að gera kvikmyndir  (Worth og Adair, 1973: 4-5). Þrátt fyrir að spurningarnar 

virki sérkennilegar í fyrstu eru slíkar spurningar mikilvægar mannfræðingum sem vinna að 

etnógrafískum kvikmyndum. Eru kvikmyndirnar fólkinu til gagns, gera þær þeim einhvern 
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óleik eða eru þær þeim algjörlega gagnslausar? Þó að þessar spurningar hafi verið ætlaðar 

mannfræðingum þá eiga þær einnig erindi í dag, ekki síst með tilliti til kvikmyndagerðar 

frumbyggja sem fer sívaxandi. Í þeirra höndum er miðillinn gjarnan notaður til þess að koma 

á framfæri sýn, sögum, líkömum og röddum sem hafa í gegnum tíðina verið þaggaðir niður.  

  

2.2 Kvikmyndagerð frumbyggja 

 
Rannsókn Worth og Adair er merkileg vegna þess að þeir gáfu viðfangsefni sínu aukið 

vald til þess að koma sér á framfæri. Áhorfendur kvikmynda frumbyggja gátu þannig kynnst 

lífsviðhorfi og menningu þeirra án milligönguliða, mannfræðinga eða annarra (Ginsburg, 

2011: 237). Jafnframt var flutningur valds frá mannfræðingnum til fólksins sem hann 

rannsakar ein megináhersla Jean Rouch og sameiginlegrar mannfræði (Rouch, 2003). 

Mannfræðingurinn Eric Michaels var annar frumkvöðull í samvinnu við frumbyggja á svið 

kvikmyndagerðar. Hann vann með Warlpiri þjóðflokknum í Mið-Ástralíu og framleiddi með 

þeim þeirra eigið sjónvarpsefni sem var sjónvarpað á svæði þeirra. Þeir hófu framleiðslu á 

eigin efni í mótvægi við ástralskt gervihnattasjónvarp sem hafði byrjað að senda út dagskrá á 

þeirra heimasvæðum (Ginsburg, 2011: 241).  

Mannfræðingurinn Terence Turner hefur unnið með Kayapo frumbyggjum í Brasilíu, sem 

hafa frá árinu 1985 nýtt sér kvikmyndatæknina, ekki síst í pólítískum tilgangi. Ástæður 

Turner fyrir nálgun á samvinnu á sviði kvikmyndagerðar voru pólítískar en hann kenndi 

Kayapo að nota kvikmyndagerð sína til þess að vinna gegn ríkisafskiptum og framkvæmdum 

á svæðum þeirra. Líkt og Worth og Adair lagði Turner áherslu á að kenna Kayapo ekki 

vestrænar upptöku- og klippiaðferðir og hann sagði að með því móti héldist fagurfræði 

kvikmynda Kayapo frábrugðin fagurfræði vestrænna kvikmynda (Turner, 1992; Turner & 

Fajans-Turner, 2006). Samvinna mannfræðinga og frumbyggja á sviði kvikmyndagerðar var 

þó lengi umdeilt málefni meðal mannfræðinga og virðist sem sumum fræðimönnum hafi þótt 

þær ógna hlutverki, stöðu og valdi mannfræðingsins (Ginsburg, 2011: 237). James F. Weiner 

(1997) vildi til dæmis meina að kvikmyndamiðillinn væri í eðli sínu vestrænn og gæti ekki 

annað en gert samfélög frumbyggja vestrænni. Kvikmyndasamstarf mannfræðinga og 

frumbyggja myndi því að hans mati spilla samfélögum frumbyggja og hefðu auk þess lítið, ef 

nokkurt, vísindalegt gildi. Aftur á móti hefur Ginsburg (2002; 2011) bent á að í stað þess að 

gera menningu þeirra einsleitari hafa frumbyggjar stundað menningarsköpun í gegnum 

kvikmyndamiðilinn. Í gegnum hann er tungumálum og helgisiðum haldið við og jafnvel 
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endurvakin. Hún leggur áherslu á að meðan fræðimenn deila um ágæti og áhrif 

kvikmyndatækninnar á samfélög frumbyggja þá væri það engu að síður staðreynd að 

kvikmyndir og fjölmiðlar væru orðin hluti af samfélagi þeirra. Ginsburg bendir ennfremur á 

að frumbyggjar noti kvikmyndatæknina á eigin forsendum og hún væri ekki einungis hlutlaus 

meðtaka vestrænna miðla. Þá er kvikmyndamiðillinn stundum hentugri miðill en ritað mál í 

samfélögum sem varðveita menningu sína í sögum, dönsum og söngvum frekar en rituðum 

heimildum. Vegna þess hve kvikmyndatökuvélar eru aðgengilegar í dag þá geta frumbyggjar 

unnið sjálfstætt og milliliðalaust að kvikmyndagerð. 

Frumbyggjar hafa í sífellt meiri mæli nýtt sér kvikmyndatækni til þess að miðla eigin 

menningu og til menningarvarðveislu og sköpunar. Nokkur samfélög hafa jafnframt náð því 

markmiði að stofna eigin sjónvarpsstöðvar en árið 2011 voru til fimm sjónvarpsstöðvar sem 

reknar voru af frumbyggjum sem voru með útsendingar á landsvísu. Þetta eru Aboriginal 

Peoples's Television Network (ATPN) í Kanada sem stofnuð var 1999. Maori TV á Nýja-

Sjálandi rak tvær stöðvar sem hófu útsendingar 2003 og 2007. Í Taiwan reka frumbyggjar 

Taiwan Indigenous Television sem hóf útsendingar 2005. Loks reka frumbyggjar Ástralíu 

National Indigenous Television (NITV) sem hóf útsendingar 2007 (Ginsburg, 2011: 239).  

 

3 Upphaf fjölmiðla og kvikmyndagerðar meðal frumbyggja Kanada 

 
Áhugi á eigin fjölmiðlun kviknaði hjá frumbyggjum í Kanada eftir að fjölmiðlar urðu 

aðgengilegri á afskekktum svæðum frumbyggja sérstaklega eftir að 

gervihnattasjónvarpsstöðvar hófu útsendingar sínar í lok áttunda áratugar síðustu aldar. 

Frumbyggjar voru margir hverjir ósáttir við „innrás" þessara utanaðkomandi miðla. Á sama 

tíma urðu kvikmyndatökuvélar mun ódýrari, og þar af leiðandi kvikmyndaframleiðsla, sem 

gerði þeim kleift að hefja framleiðslu á eigin efni í mótvægi við utanaðkomandi áhrif, m.a. til 

þess að viðhalda eigin menningu (Ginsburg, 2011: 240). 

Leikstjórinn Zacharias Kunuk stofnaði Igloolik Isuma Productions ásamt þeim Paloussie 

Quilitalik og Norman Cohn. Fyrirtækið er starfrækt í heimabæ Kunuk, Igloolik sem er í 

Nunavut héraði nyrst í Kanada. Með fyrirtæki sínu hóf Kunuk framleiðslu á stuttum myndum 

um líf bæjarbúa Igloolik á fyrri hluta tuttugustu aldar, fyrir þann tíma sem áhrifa kanadíska 

ríkisins fór að gæta á svæðinu. Myndirnar gerði Kunuk í samstarfi við öldunga samfélagsins 
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og leitaðist hann við að endurskapa þjóðfélag fyrri tíma. Nálgun hans svipar að mörgu leyti til 

nálgunar Flaherty, að endurskapa fortíð Inúíta og festa á filmu (Ginsburg, 2002: 42).  

Kunuk vakti síðan mikla athygli með mynd sinni Atanarjuat: The Fast Runner sem kom út 

árið 2001. Myndin var fyrsta myndin í fullri lengd sem gerð var af Inúítum (Ginsburg, 2011: 

248). Þá hefur Isuma Productions einnig framleitt myndina Journals of Knut Rasmussen sem 

kom út árið 2006 og er byggð á dagbókum danska landkönnuðarins Knut Rasmussen. Myndin 

fjallar að miklu leyti um togstreitu milli hefðbundinna lífshátta Inúíta og kristinna áhrifa. Að 

auki framleiddi Isuma Productions kvikmyndina Before Tomorrow árið 2008 ásamt Arnait 

Video Productions sem fjallar um fyrstu kynni Inúíta og Vesturlandabúa. Kvikmyndir Isuma 

Productions eiga það sameiginlegt að leggja sérstaka áherslu á fortíðina og það hvernig 

samfélag Inúíta var fyrir komu Evrópubúa. Það var þó mikil barátta að fá fjármagn til þess að 

framleiða fyrstu kvikmynd þeirra, Atanarjuat. Igloolik Isuma gerði ráð fyrir að þurfa 2 

milljónir dollara fyrir framleiðslu myndarinnar, sem þykir ekki mikið fyrir gerð kvikmyndar í 

fullri lengd í Kanada. Strax lentu framleiðendur í vandræðum vegna þess að í ríkisreknum 

kvikmyndasjóði Kanada var sérstakt þak á styrkjum til frumbyggja sem miðaðist við 200.000 

dollara á hverja kvikmynd. Þeir lögðu því fram beiðni um að fá peningastyrk úr almennum 

sjóði fyrir kanadískar kvikmyndir þar sem hægt var að fá töluvert meira fjármagn. Þeirri 

beiðni var fyrst hafnað og vakti það upp spurningar í kanadísku samfélagi um réttindi Inúíta, 

hvort frumbyggjar hefðu aðeins annars flokks ríkisborgararétt og hvaða menning teldist hluti 

af kanadísku samfélagi. Á endanum fengu Igloolik Isuma þó nægilegt fjármagn frá ríkinu til 

þess að framleiða kvikmyndina (Ginsburg, 2003: bls 828-829). 

Arnait Video Productions er systurfyrirtæki Isuma og leggur áherslu á málefni kvenna í 

samfélögum Inúíta. Merking Isuma er „að hugsa" og Arnait þýðir „konur" á tungumálinu 

Inuktitut. Bæði Isuma og Arnait Productions leggja áherslu á framleiðsluaðferðir sem halda 

heimssýn Inúíta í heiðri. Kvikmyndir þeirra fjalla um sögu, tungumál, trúarbrögð og 

menningu Inúíta. Þar sem kvikmyndagerðin er margslungið samstarfsverkefni tekur lengri 

tíma að framleiða þær. Þeir sem koma að verkinu reyna að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um efni myndarinnar. Leikstjóri myndanna gegnir því ekki eins veigamiklu 

hlutverki og í vestrænum skilningi orðsins. Þá eru myndirnar sýndar öldungum og öðrum 

samfélagsmeðlimum og lokaeintak klippt eftir þeirra ábendingum (Raheja, 2007: 1166-1167).  
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4 Iglooik Isuma og umfjöllun og greining á Fast Runner þríleiknum 

 

4.1 Atanarjuat  

 
Atanarjuat: The Fast Runner er fyrsta kvikmynd í fullri lengd framleidd af Igloolik Isuma 

Productions. Hún fjallar um blóðugar deilur tveggja fjölskyldna þorpsins Igloolik í kjölfar 

þess að bölvun er lögð á þorpsbúa. Leikarar myndarinnar eru allir Inúítar og tala Inuktitut í 

myndinni, sem er eitt af tungumálum Inúíta. Leikarar klæðast hefbundnum klæðnaði úr 

skinnum dýra, persónur fara bæði á sel- og rostungsveiðar og borða hrátt kjöt í snjóhúsum (e. 

igloo). Shaman1 kemur fyrir í myndinni en hann nýtur mikillar virðingar í samfélaginu og eru 

galdrar hans mjög raunverulegir. Myndin er ekki staðsett í tíma en ljóst er að hún gerist fyrir 

komu Evrópumanna til norðurskautsins (Raheja, 2007: 1172; Huhndorf, 2003: 824). 

Gagnrýnendur hafa gjarnan fjallað um myndina sem tímalausa frásögn af ástum, afbrýði, 

hefndum og valdabaráttu. Kvikmyndin fjalli um algildan sannleik, óháð þjóðerni, líkt og 

Macbeth Shakespeares og önnur evrópsk stórvirki. Aðrir hafa bent á hversu samviskusamlega 

kvikmyndin setur á svið menningarbundin sérkenni Inúíta, kvikmyndinni er á þeim grundvelli 

líkt við heimildamyndir og þá sérstaklega Nanook of the North eftir Flaherty. Þessar túlkanir 

eiga það sameiginlegt að túlka myndina eingöngu út frá evrópskri sagnahefð og að leggja til 

að tilgangur myndarinnar sé að útskýra menningu Inúíta fyrir áhorfendum (Huhndorf, 2003: 

822). Leikstjóri myndarinnar, Zacharias Kunuk, var einkar umhugað um áhrif myndarinnar 

inn á við; á sitt eigið samfélag, sem varðveisla og endurvakning á eigin menningu. Auk slíkrar 

menningarvarðveislu var markmið myndarinnar að styrkja stöðu Inúíta sem sérstaks 

þjóðflokks innan Kanada, með eigin sögu og menningu (Kunuk, e.d.). Í umfjöllun minni hér 

að neðan skoða ég polítískar skírskotanir í söguþræði, fagurfræði og þemum 

kvikmyndarinnar. 

                                            
 
 
 
1 Shaman er yfirleitt þýtt sem töfralæknir á íslensku. Þýðingin þótti mér ekki viðeigandi hér og ákvað að nota 

frekar enska orðið. Í kvikmyndunum njóta Shaman mikillar virðingar og eru áhrifamiklir í samfélaginu, 
nokkurskonar leiðtogar. Þeir hafa samskipti við anda og sækja kraft til þeirra, hins vegar eru engar sérstakar 
skírskotanir í lækningarmátt þeirra. Fyrst og fremst er það samfélagsstaða þeirra og andlegir kraftar sem eru 
mikilvæg í myndunum.  
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Myndin Atanarjuat hefst með því að óþekktur utanaðkomandi Shaman leggur bölvun á 

íbúa þorpsins Igloolik sem veldur fjandskap milli tveggja ætta sem varir næstu tvær 

kynslóðirnar. Meginþema sögunnar snýst um deilur þeirra Atanarjuat og Oki. Atanarjuat er 

aðalpersónan og „hetja" kvikmyndarinnar og Oki er helsti andstæðingur hans. Líkt og í 

sagnahefð frumbyggja Norður Ameríku eru engar algjörar andstæður í myndinni. Atanarjuat 

og bróðir hans, Amaqjuat, brjóta samfélagsleg tabú líkt og Oki og fylgismenn hans. Gjörðir 

Atanarjuat eru þó þegar allt kemur til alls jákvæðar fyrir samfélagið og leiða loks til þess að 

samfélagið jafnar sig á þeim hörmungum sem dunið hafa yfir það (Raheja, 2007: 1172). 

Í kvikmyndinni er fjallað um ýmsa helgisiði Inúíta og gert í því að varpa ljósi á menningu 

þeirra og sérkenni. Erlendir áhorfendur kvarta margir undan því að kvikmyndin útskýri ekki 

nægilega vel menningarbundin atriði myndarinnar. Þá þykir texti myndarinnar stundum ekki 

nægilega ítarlegur og hverfur gjarnan saman við myndina. Hvort sem þetta er gert af ásettu 

ráði eður ei, aðgreina slíkir erfiðleikar áhorfendur Inúíta, sem skilja atriðin og tungumálið, frá 

utanaðkomandi áhorfendum. Kvikmyndin gefur til kynna slíka aðgreiningu strax í upphafi 

þegar sögumaður segir að söngur hennar geti aðeins verið sunginn til þeirra sem skilji hann 

(Huhndorf, 2003: 825; Raheja, 2007: 1175). Raheja bendir á að með því að útskýra ekki ritúöl 

þá brýst myndin undan valdi nýlenduveldanna. Hins vegar sé það kaldhæðnislegt að vegna 

skorts á upplýsingum þurfi áhorfendur að leita í etnógrafíska texta til þess að skilja sum atriði 

betur (Raheja, 2007: 1176). Huhndorf bendir á að með því að útskýra ekki menningu Inúíta 

fyrir erlendum áhorfendum þá sé samfélag og menning Inúíta sett á svið á eigin forsendum, 

ekki aðeins á grundvelli tengsla þeirra við Vesturlönd. Með því að leita aftur til samfélags 

Inúíta fyrir komu vesturlandabúa verður kvikmyndin ákveðið mótvægi við aðlögunarstefnu 

kanadískra stjórnvalda. Í rúma öld gerði aðlögunarstefna stjórnvalda kerfisbundið lítið úr 

menningu Inúíta með aðlögun á lífi þeirra og lífsháttum að vestrænni menningu (Huhndorf, 

2003: 824). Aðalvopn kanadískra stjórnvalda í aðlögunarstefnu sinni voru sértilgerðir 

heimavistarskólar fyrir börn frumbyggja. Stjórnvöld starfræktu slíka skóla frá seinni hluta 19. 

aldar og allt fram eftir níunda áratug 20. aldar. Markmiðið með skólunum var að gera Inúíta 

vestrænni og gera þá hluta af kanadísku samfélagi. Inúítar fengu lengi vel að vera tiltölulega 

einangraðir frá kanadíska ríkinu og vestrænum áhrifum. Þegar komið var á seinni hluta 19. 

aldar fluttu vestrænir menn í síauknum mæli á norðurslóðir, einkum sóttust menn í verðmæta 

loðfeldi en einnig fluttu hermenn og prestar nálægt heimkynnum Inúíta. Samskipti milli hinna 

aðfluttu og innfæddra urðu fljótt stirð og aðfluttum kanadamönnum fór að finnast búseta 

Inúíta á svæðinu til vandræða og hefta yfirráð sín yfir norðurslóðum. Þeir þrýstu á stjórnvöld 

að leysa „vandamálið" og svar stjórnvalda var að aðlaga Inúíta vestrænni menningu og gera 
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þá að ríkisborgurum. Leið þeirra að því markmiði voru fyrrnefndir heimavistaskólar, 

röksemdafærla þeirra var sú að með því að láta heila kynslóð Inúíta alast upp í enskumælandi 

umhverfi og við vestræna siði og menningu þá hyrfu Inúítar smám saman sem 

samfélagshópur. Aðalmarkmið stjórnvalda með þessum aðgerðum var því að útrýma 

menningu Inúíta. Kristni spilaði stórt hlutverk í þessum skólum en stjórnvöld létu bæði 

mótmælenda og kaþólskar kirkjur sjá um daglegan rekstur skólanna (Llewellyn, 2002). 

Kristnitaka þótti fljótleg leið til þess að gera viðamiklar samfélagsbreytingar meðal 

frumbyggja. Hugmyndir sínar að slíkum skólum sóttu kanadísk stjórnvöld til Bandaríkjanna 

þar sem stjórnvöld stóðu í samskonar aðlögunarstefnu (Smith, 2001).  Börn frumbyggja voru 

tekin af foreldrum sínum og sett í slíka skóla sem voru staðsettir í nægilegri fjarlægð frá 

samfélögum frumbyggja til þess að þau héldust einangruð frá fjölskyldum sínum og samfélagi 

(Llewellyn, 2002; Smith, 2001). Skólarnir stjórnuðu öllu hvað varðar daglegt líf barnanna og 

þeim var refsað daglega ef þau fóru ekki eftir reglum. Alvarlegustu refsingarnar voru gjarnan 

þegar nemendur töluðu saman á sínu eigin tungumáli. Komið hefur í ljós að líkamlegt, andlegt 

og kynferðislegt ofbeldi var afar algengt í þessum stofnunum. Að auki voru skólarnir 

fjársveltir og börnin því vannærð og illa klædd og þurftu að vinna erfiðisvinnu til þess að 

standa undir rekstri skólanna. Talið er að í kringum 100.000 Inúítar hafi verið settir í slíka 

skóla og árið 2002 höfðu 8500 fyrrum nemendur lagt fram kæru vegna illrar meðferðar í 

heimavistarskólnum. Þessi mikli fjöldi kærumála gefur sterkar vísbendingar um hversu 

umfangsmikið ofbeldi og slæm meðferð á nemendum skólanna hefur verið (Llewellyn, 2002). 

Eins og áður sagði eru engar tilvísanir í myndinni Atanarjuat um það hvenær sagan gerist 

fyrir utan að hún gerist fyrir komu Evrópumanna og evrópskra áhrifa á svæðið. Með þessu 

sendir kvikmyndin skilaboð til núlifandi kynslóða um líf og menningu Inúíta fyrir komu 

Evrópumanna. Í Atanarjuat er menningu Inúíta miðlað á eigin forsendum, óháð samanburði 

og tengslum við Evrópumenn, og brýst þar með undan valdi nýlenduveldanna (Huhndorf, 

2003: 824; Raheja, 2007: 1174). Þrátt fyrir tímaleysið er Atanarjuat engu að síður gagnrýninn 

á áhrif nýlenduveldanna á samfélag Inúíta. Kvikmyndin segir frá samfélagi sem fer illa út úr 

samskiptum við utanaðkomandi aðila og er það skýr samlíking við innrás nýlenduveldanna í 

samfélög Inúíta. Í kvikmyndinni leiðir hið illa afl til leiðtogaskipta sem áhugavert er að skoða 

samhliða stefnu nýlenduveldanna sem raskaði hefðbundnum stjórnarháttum innfæddra. Með 

því að staðsetja söguna utan ákveðins tímaramma gefur myndin ennfremur í skyn að Inúítar 

hafi lifað á landinu frá upphafi vega og eigi þessvegna búsetu- og yfirráðarétt yfir Nunavut 

(Huhndorf, 2003: 824-825). Hinn utanaðkomandi Shaman má því lesa sem persónugervingu 
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eyðileggingarmáttar nýlenduveldanna. Samfélagið reynir það sem eftir er af myndinni að losa 

áhrif Shamansins til þess að komast í fyrra horf (Raheja, 2007: 1177). 

Þrátt fyrir að myndin sé ekki staðsett í tíma er hún mjög nákvæmlega staðsett í rúmi. Í 

myndinni eru sjónrænar áherslur á gríðarlega víðáttu, á landinu eru Inúítar og nokkur stór 

spendýr sem þeir veiða sér til matar. Með þessu gerir myndin kröfu um eignarrétt Inúíta á 

landinu. Þeir eru háðir landinu til þess að veiða sér til matar en standa þó ekki í stríði við 

landið heldur er jafnvægi milli landsins og íbúa þess. Þetta skapar skarpar andstæður við 

auðlindaöflun Evrópumanna á norðurskautssvæðinu (Raheja, 2007: 1178). Mannfræðingurinn 

Harold Prins hefur framleitt kvikmyndir með frumbyggjum Norður Ameríku með samskonar 

markmið um aukin landyfirráð frumbyggja. Meðal annars vann Prins að gerð 

heimildamyndarinnar Our lives in our hands (1986) ásamt 600 manna hópi Mi'kmaq 

frumbyggja Aroostook sýslu Maine fylkis í Bandaríkjunum. Frumbyggjarnir stóðu í herferð til 

þess að fá fjármagn frá ríkinu til þess að kaupa landskika fyrir þjóðflokk sinn. Kvikmyndin 

fjallar um körfugerð meðal Mi'kmaq frumbyggja fylkisins. Lengi vel hafði fólk innan 

þjóðflokksins haft lifibrauð sitt af því að vefja körfur og þótti sú erfiðisvinna sem fólst í 

körfugerð táknræn fyrir þrotlausa baráttu þeirra fyrir sjálfsákvörðunarrétti sínum í samfélagi 

stjórnað af hvítum Bandaríkjamönnum. Kvikmyndin var sýnd á innlendum jafnt sem 

erlendum kvikmyndahátíðum og talsmaður frumbyggjanna var ávallt með í för til þess að 

vekja athygli á málstað þeirra. Herferðin bar loks árangur en árið 1990 sættist ríkið á kröfu 

þeirra og veitti þeim 900.000 dollara í fjármagn til landakaupa (Prins, 2002). 

Í byrjun Atanarjuat útskýrir sögumaður myndarinnar að samfélagið hafi þurft að „lifa með 

illskunni sem kom sem dauði til þeirra" (Kunuk o.fl, 2001). Niðurstaða kvikmyndarinnar 

gefur þó til kynna að tilvist og áhrif þessarar illsku séu ekki varanleg. Undir lok myndarinnar 

útskúfar samélagið illmennum sögunnar og nær aftur völdum og hverfur til fyrri lífshátta 

(Huhndorf, 2003: 825). Í síðasta atriði kvikmyndarinnar er sungið ajaja lag Kumaglaks, 

nokkurskonar persónubundið lag hans, í viðurvist sonar Atanarjuat og Atuat sem einnig heitir 

Kumaglak og er einskonar endurholdgun hins upprunalega Kumaglak sem sem var drepinn af 

hinum dularfulla Shaman í upphafi kvikmyndarinnar. Atburðarrás sögunnar verður því 

hringlaga fremur en línuleg, lögð er áhersla á nýtt upphaf og hringrás kynslóðanna í lok 

myndarinnar (Raheja, 2007: 1178).  

Yfir kreditlista myndarinnar eru sýndar myndstiklur frá gerð myndarinnar. Þessar 

myndstiklur varpa ljósi á að um er að ræða skáldskap og aðgreina myndina frá etnógrafískum 

kvikmyndum og heimildamyndum. Þá sýna þær Inúíta sem hafa fullt vald yfir vestrænni 
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tækni til eigin markmiða (Huhndorf, 2003: 825; Raheja, 2007: 1179). Meðal annars birtist 

mynd af Peter-Henry Arnatsiaq, sem leikur Oki í myndinni, í vöðlum, mótorhjólajakka og 

með heyrnartól yfir eyrunum. Með þessu grafa kvikmyndagerðamennirnir undan þeirri 

staðalímynd sem fólk kann að hafa af Inúítum sem „frumstæðu" fólki sem býr í snjóhúsum og 

lifir við steinaldartækni. 

4.2 The Journals of Knud Rasmussen 

 
The Journals of Kund Rasmussen er önnur kvikmyndin sem Kunuk leikstýrði.  

Meðleikstjóri myndarinnar var Bandaríkjamaðurinn Norman Cohn, sem er einn stofnenda 

Isuma Productions. Myndin segir frá ferð mannfræðingsins og landkönnuðarins Knud 

Rasmussen og danskra ferðafélaga hans til Igloolik og nágrannabyggða. Í myndinni leitast 

Rasmussen við að kynnast menningu innfæddra og kynnist áhorfandinn lífsviðhorfum Inúíta 

sem eiga í samtölum við Rasmussen. Ef miðað er við Atanarjuat fá utanaðkomandi 

áhorfendur því örlítið meiri útskýringu á menningu Inúíta í þessarri mynd. Myndin er þó 

mestmegnis sýnd frá sjónarhorni innfæddra og er áherslan lögð á heimsókn aðkomumanna í 

samfélag Inúíta fremur en svaðilför landkönnuðanna á norðurslóðir. Meginþema myndarinnar 

snýst um samfélagsbreytingar innan samfélags Inúíta. Í Journals of Knud Rasmussen eru þó 

mun beinskeyttari gagnrýni á áhrif vestrænnar menningar á samfélag Inúíta en finnst í 

Atanarjuat.  

Aðalpersónur The Journals of Knud Rasmussen eru feðginin Avva og Apak. Bæði eru þau 

Shaman og sækja samkvæmt því krafta sína til anda í umhverfinu. Andlega eru þau því 

nátengd menningu Inúíta. Þau eru í raun tákngervingar fyrir menningu Inúíta í myndinni. 

Faðirinn, Avva, er mjög þekktur og áhrifamikill Shaman en honum þykir dóttir sín, Apak, sóa 

andlegum hæfileikum sínum. Apak hefur nýverið misst eiginmann sinn og nýtir andlega 

hæfileka sína eingöngu til þess að hafa kynferðislegt samneyti við látinn eiginmann sinn. 

Nærvera dauðans er áberandi í myndinni. Í öðru atriði kemur í ljós að einn Inúítanna, 

Nuqallaq, og einn dönsku landkönnuðanna hafa einnig nýverið misst eiginkonu sína. Þessi 

nærvera dauðans gefur vísbendingu um dauða menningar Inúíta undir lok myndarinnar. 

Nuqallaq er sú persóna sem heillast mest að vestrænni menningu í upphafi kvikmyndarinnar, 

hann talar ensku og hefur unnið fyrir hvíta menn í suðri. Sjálfur segist hann bera mikla 

virðingu fyrir Avva og hefðbundnum lífsháttum Inúíta, hins vegar vilji hann sjálfur kynnast 

vestrænum lífsháttum og fara eigin leiðir. Í kvikmyndinni er því reynt að útskýra sjónarmið 
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þeirra sem heilluðust af vestrænum lífsháttum sem þóttu nýir og mjög spennandi. Það væri 

því  skiljanlegt að fólk vildi kynnast slíkum lífsháttum frekar. 

Líkt og í Atarnarjuat fer síðasti hluti myndarinnar fram í Igloolik. Inúítarnir eru 

leiðsögumenn dönsku ferðalanganna þangað og kemur skýrt fram að þeir geti ekki komist 

þangað án þeirra. Með þessu gefur kvikmyndin sterk skilaboð um að það séu Inúítar sem 

þekki landið og séu á heimavelli í Nunavut, í sínu náttúrulega umhverfi. Áhersla á þekkingu 

Inúíta á landinu sendir ennfremur skilaboð um að Inúítar hafi eignarrétt á landinu umfram 

aðkomumenn. Í Igloolik hafa heimamenn játað kristni, íbúar þorpsins syngja og biðja til guðs, 

að því er virðist allan liðlangan daginn. Prestur safnaðarins, sem er sjálfur Inúíti, messar um 

ágæti Jesú Krists og segir anda Inúíta komna af djöflinum. Greinilegur munur er á fólki þegar 

það syngur kristna sálma og söngva Inúíta. Þegar þau syngja söngva Inúíta fyrr í myndinni 

hlæja þau og gantast, hins vegar eru þau þung á brún og tilfinningalaus þegar þau syngja 

kristna sálma. Ennfremur er það hluti af messuhöldum að leggja sér til munns þann innmat 

dýra sem er tabú í menningu Inúíta. Er þetta gert hinum Kristna guði til heiðurs og til þess að 

hverfa frá reglum eigin menningar. Avva hittir annan Shaman í Igloolik og kynnumst við 

þannig áhrifum þess að brjóta slík matartabú. Eftir að hafa heyrt um Jesú Krist þá hafði sá 

farið að efast um eigin anda og af forvitni lagt sér til munns mat sem galdramönnum er að 

jafnaði meinað að borða. Eftir það hafi andar hans horfið og hætt samstarfi við hann. Hér er 

því bent á hættur þess að brjóta tabú, með því að hætta að fylgja reglum menningar sinnar 

hverfur hún. Ennfremur hefur Kristnin tekið öll völd í bæjarfélaginu, íbúar gefa prestinum 

allan matinn sem hann síðan útdeilir. Stjórnskipan hefur því raskast vegna kristnitökunnar. 

Þegar Avva og föruneyti hans koma þá er þeim boðið í messu og þeim gert ljóst að þar verði 

boðið upp á mat. Hér er kristni framsett á neikvæðan hátt, fólk er í raun neytt til þess að játa 

kristni með því að neita því um mat þangað til það samþykkir kristna siði. Aðalpersónur 

myndarinnar, feðginin Avva og Apak, enda á því að játa bæði kristni en til þess verða þau að 

brjóta matartabú og afneita öndum sínum. Það er Apak sem segir fyrst skilið við hefðbundna 

siði Inúíta og Avva fylgir síðan eftir henni. Áður en Apak játar kristni kveður hann anda sína 

á mjög dramatískan hátt og gráta andarnir hástöfum við skilnaðinn. Andarnir ganga á brott og 

er atriðið táknrænt fyrir aðskilnað Avva við menningu sína og tengsl við forfeður sína. 

Hlutverkum föður og dóttur er hér snúið við, faðirinn endar á því að fylgja dótturinni en ekki 

öfugt. Það má einnig skilja ákvörðun Avva á þá leið að þekking forfeðranna sé merkingarlaus 

þegar ný kynslóð tekur ekki við henni af þeirri eldri.  
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Vegna nafngiftar The Journals of Knud Rasmussen mætti ætla að það væri Rasmussen sem 

væri sögumaður kvikmyndarinnar. Það er áhugavert að kvikmynd sem byggir á heimildum 

dagbóka Knud Rasmussen yrði fyrir valinu sem önnur kvikmynd Isuma Productions, 

Rasmussen er í raun tákn yfirráða nýlenduveldanna yfir menningarsvæði Inúíta. Í 

upphafsatriði myndarinnar er það þó Apak á eldri árum sem er sögumaðurinn og með því bent 

á að í myndinni er sögð saga Inúíta en ekki Vesturlandabúa. Það eru það Inúítarnir en ekki 

Knud Rasmussen og föruneyti hans sem eru í aðalhlutverki í myndinni. Sagan er sögð frá 

sjónarhorni Inúíta og það eru Evrópumennirnir sem eru utanaðkomandi, það eru þeir sem eru 

framandi (e. exotic). Með þessu taka kvikmyndagerðamennirnir valdið af nýlenduherrunum 

og mannfræðinni til þess að fjalla um sjálfa sig. Hinn hugrakki landkönnuður, táknmynd 

nýlenduvaldsins, taka Inúítar úr höndum nýlenduveldanna og nota til eigin hagsmuna.  

4.3 Before Tomorrow 
 

Before Tomorrow er þriðja myndin í fullri lengd sem Isuma Productions á hlut að. Arnait 

Video Productions, systurfyrirtæki Isuma sem leggur áherslu á kvikmyndir um málefni 

kvenna eru þó aðalframleiðendur myndarinnar. Arnait Video Productions er vettvangur fyrir 

konur í Igloolik til þess að framleiða kvikmyndir. Þær byrjuðu að gera myndbönd um 

munnmælasögur kvenna. Síðan hafa þær framleitt heimildamyndirnar Anaana  (Mamma) og 

Unakuluk  (Elskan litla) sem og stutta leikna mynd Ninigiura (Amma). Before Tomorrow er 

fyrsta leikna kvikmynd þeirra í fullri lengd og kom út árið 2008 (Arnait Video Productions, 

e.d.). Myndin er leikstýrð af Marie-Hélène Cousineau og Madeline Ivalu. 

Í myndinni segir frá eldri konu, Ninioq, og barnabarni hennar, Maniq, sem dvelja að sumri 

til á eyju og þurrka kjöt fyrir veturinn. Aftur eru það áhrif Evrópumanna á líf Inúíta sem eru í 

aðalhlutverki í myndinni. Strax í upphafi Before Tomorrow segir eldri karlmaður, Kukik, frá 

því þegar hann varð sér út um málmhníf sem hann ber í kynnum sínum við Evrópumenn. 

Þeim kynnum lýsir hann á jákvæðu nótunum og útskýrir hann siði Evrópumannanna fyrir 

fólkinu í kring, hvernig þeir hafi heilsað mönnum með handabandi. Þá hafi þeir drukkið 

furðulegan vökva sem brenni hálsinn (áfengi) og við það hafi hegðun þeirra breyst og 

jafnvægisskyn. Allt þetta vekur undrun innfæddra og áhugavert að sjá hvernig hlutverkum er 

hér snúið við, Evrópumenn eru „the other“ líkt og í Journals of Knud Rasmussen og menning 

þeirra er kynnt sem framandi. Þá lýsir sögumaðurinn áhuga Evrópumanna á kvenþjóðinni, 

þeir hafi heimtað nótt með konu í skiptum fyrir hverja saumnál sem þeir gáfu innfæddum. Það 

vekur þó athygli að ekki er fjallað um konurnar sem fórnarlömb þessara samskipta. 
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Sögumaðurinn gantast með að eftir þessar kröfur hvítu mannanna hafi „skyndilega allar 

konurnar langað í saumnál“. Þær verða því þátttakendur í þessum samskiptum en ekki aðeins 

fórnarlömb og verslunarvara. Með þessari nálgun fá innfæddar konur aukið vald sem 

þátttakendur til jafns við Evrópumennina. Í framhaldinu grínast þær Ninioq og vinkona 

hennar með það hvort þær geti mögulega nælt sér í einhvern gamlan hvítan kall þrátt fyrir 

aldur sinn. 

Þá fá konur meira vægi í sögunni en í fyrri tveim myndum þríleiksins. Í Atanarjuat var 

fremur lögð áhersla á hlutverk og líf karlmanna í samfélaginu en í Before Tomorrow er 

hlutverkum kvenna gerð betri skil. Í kvikmyndinni eru atriði sem sína daglegt líf þeirra og 

vinnu, þær sauma fatnað og útbúa búnað fyrir fólk í samfélaginu og þurrka bæði kjöt og fisk 

fyrir veturinn. Þá eru mörg atriði þar sem Ninioq segir barnabarni sínu sögur og fræðir hann 

um forvera sína og menningu. 

Í fyrri hluta sögunnar dvelja Ninioq og Maniq á eyju yfir sumarið og þurrka kjöt fyrir 

veturinn á meðan aðrir þorpsbúar stunda veiðar. Þorpsbúar eiga að sækja þau í lok sumars en 

einhverra hluta vegna eru þau aldrei sótt og koma Ninioq og Maniq sér sjálf til baka. Þegar 

þau snúa aftur í tjaldbúðir fjölskyldu sinnar koma þau að öllum látnum í tjöldum sínum, hver 

einasti íbúi samfélags þeirra virðist hafa látist af einhverskonar farsótt. Í tjöldum þeirra finnur 

Ninioq saumnálar úr málmi og er ljóst að farsótt hafi borist til þeirra frá Evrópumönnunum. 

Eyðileggingarmáttur Vesturlandabúa er algjör.  

Áhersla er á hringlaga fremur en línulegan söguþráð. Eftir dauða fjölskyldunnar er aðeins 

drengurinn og amma hans eftir. Ninioq hefur miklar áhyggjur af því að falla frá meðan Maniq 

er enn ungur. Faðir hans lést áður en hann gat kennt honum að veiða. Í stærra samhengi er 

kvikmyndin gagnrýnin á neikvæð áhrif vestrænnar menningar á samfélag Inúíta. 

Aðlögunarstefna kanadískra stjórnvalda olli því að Inúítar glötuðu stórum hluta menningar 

sinnar (Huhndorf, 2003: 824). Ninioq er táknræn fyrir elstu kynslóðina í samfélögum Inúíta. 

Elsta kynslóðin, með alla sína þekkingu, er við það að hverfa en það er af þeim elstu sem 

yngsta kynslóðin verður að læra. Eldra fólk hefur mikilvægt hlutverk í myndinni, bæði Ninioq 

og vinkona hennar Kuutujuk gegna mikilvægu hlutverki þrátt fyrir aldur sinn. Með þessu eru 

send skilaboð til núlifandi kynslóða um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir þeim eldri og 

læra af þeim. Það eru þau sem enn geyma vitneskju um menningu Inúíta og með því að læra 

af þeim varðveitist menningin. 
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Þrátt fyrir að benda á eyðileggingarmátt Vesturlandabúa þá er horft jákvæðum augum á 

vestræna tækni. Nálar úr málmi eru nýttar og flýta fyrir verkum, þá er það hnífur Kukik sem 

Maniq notar undir lok myndarinnar til þess að bjarga sér og ömmu sinni undan árás úlfa.  

Eftir þær hörmungar sem dynja yfir virðist lítil von fyrir Maniq og Ninioq. Maniq er þó við 

það að fullorðnast, hann veiðir sinn fyrsta sel og deilir með ömmu sinni. Ninioq saumar 

klæðnað fyrir Maniq og annað til þess að gera hann tilbúinn til þess að takast á við lífið. Þá er 

hann kominn með hvolpa sem verða framtíðar sleðahundar hans. Stærsta þolraun drengsins 

verður síðan árás úlfanna þar sem hann bjargar ömmu sinni og hjúkrar síðan að sárum hennar. 

Þá hafa hlutverk þeirra snúist við og drengurinn er í umönnunnarhlutverki í stað ömmunnar. 

Kvikmyndin skilur áhorfandann ekki eftir með mikla von, ljós í híbýli þeirra smám saman 

slokknar og allt verður dimmt.  

Yfir kreditlista Before Tomorrow hljómar sama lag og í byrjun myndarinnar sem er sungið 

á ensku. Titill lagsins er „Why must we die“ og yfir það eru sýndar myndir af leikurum 

myndarinnar. Lagið fjallar um hvers vegna menning Inúíta þurfi að deyja út. Lagið er allt á 

ensku og má því lesa fremur sem skilaboð út á við, ólíkt laginu í Atanarjuat sem aðeins 

innfæddir geta sungið og skilið.  

 

4.4 Samanburður á þríleiknum 

 
Isuma framsetur myndirnar sem þríleik og því er áhugavert að skoða þær saman. Ég ætla 

að draga saman meginþemu myndanna, bera þau saman og fjalla um skilaboð eða merkingu 

þríleiksins. Til þess ætla ég að nýta mér strúktúralíska greiningu sem kennd er við franska 

mannfræðinginn Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss er frægur fyrir greiningar sínar á 

goðsögnum. Í greiningum sínum braut hann goðsagnirnar niður í sem smæstar einingar og 

flokkaði eftir tvípóla kerfi andstæðna. Með því að skoða síðan goðsögnina í heild sinni taldi 

hann sig geta fundið dulinn boðskap goðsagnanna. Boðskapur þessi væri ennfremur algildur 

sannleikur, sígildur og sameiginlegur mannkyninu (Lévi-Strauss, 1963). Kenningar Lévi-

Strauss þykja mörgum þó full stórtækar. Þykir hann gera lítið úr menningarlegum mun 

samfélaga. Þá má segja að aðferðir hans séu nokkuð Freudískar, að hægt sé að finna dulinn 

skilaboð í goðsögnum líkt og í duldar langanir í undirmeðvitundinni (Leach, 1970). Edmund 

Leach (1970) benti ennfremur á að kenningar Lévi-Strauss væru áhugaverðar og bæru vott um 

mikla snilligáfu en ómögulegt væri að sanna þær eða afsanna.  
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Ég ætla ekki að nota kenningar Lévi-Strauss til þess að komast að einhverskonar algildum 

sannleik í kvikmyndum Isuma Productions né heldur tel ég mig finna dulin skilaboð í 

kvikmyndunum sem flestum eru hulin. Skilaboð myndanna eru nokkuð skýr en ágætt er að 

nota strúktúralískar aðferðir til þess að draga fram meginþemu myndanna og skoða þær 

saman sem eina heild. Hér að neðan eru meginatriði kvikmyndanna dregin saman í eina töflu 

sem útskýrð er í framhaldinu.  

Endurnýjun Breytingar/Dauði Að tileinka sér 
þekkingu forvera 

Að hafna 
þekkingu forvera 

Kumaglak (yngri) 
snýr aftur í þorpið 

Kumaglak drepinn af 
Shaman. 

Oki og 
fylgismönnum refsað 

fyrir gjörðir sínar 

Sauri hrifsar til sín 
völdin í þorpinu 

 Oki drepur Amaqjuat  Atanarjuat giftist 
Atuat 

 Oki og fylgismenn sendir í 
útlegð 

 Amaqjuat sefur hjá 
konu bróður síns 

 Koma danskra landkönnuða   

  Avva og 
fylgismenn neita að 
fara í kristna messu 

 

   Atap borðar tabú 
mat 

   Avva rekur anda 
sína á brott 

Maniq veiðir sinn 
fyrsta sel. 

 Maniq og Ninioq 
þurrka kjöt fyrir 

veturinn 

 

Maniq bjargar ömmu 
sinni frá úlfum. 

Íbúar þorpsins deyja úr 
farsótt 

 Verslun við 
vesturlandabúa 

 

Kvikmyndirnar í aðalatriðum: 

Atanarjuat: 

Kuaglak drepinn af Shaman. Sauri hrifsar til sín völdin í þorpinu. Atanarjuat giftist Atuat. Amaqjuat sefur hjá 

konu bróður síns. Oki drepur Amaqjuat. Oki og fylgismönnum refsað fyrir gjörðir sínar. Oki og fylgismenn 

sendir í útlegð. Kumaglak (yngri) snýr aftur í þorpið.  

Journals of Knud Rasmussen: 

Koma danskra landkönnuða. Avva og fylgismenn neita að fara í kristna messu. Atap borðar tabú mat. Avva 

rekur anda sína á brott. 

Before Tomorrow:  

Maniq og Ninioq þurrka kjöt fyrir veturinn. Maniq veiðir sinn fyrsta sel. Þorpsbúar versla við Vesturlandabúa. 

Þorpsbúar deyja úr farsótt. Maniq bjargar ömmu sinni frá úlfum.  
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Ég hef hér sett upp fjóra dálka þar sem að aðalatriðum myndanna er flokkað niður. 

Flokkarnir eru endurnýjun, breytingar/dauði, að tileinka sér þekkingu forvera og loks að hafna 

þekkingu forvera. Flokkar eitt og tvö eru því andhverfa hvors annars og sömuleiðis flokkar 

þrjú og fjögur. Þá eru flokkar 1 og 3 skyldir sem og flokkar 2 og 4. Útlegð Oka og 

fylgismanna flokka ég undir dauða þar sem þar með hverfa þau úr samfélaginu og eru 

félagslega dauð. Refsingu þeirra flokka ég í að tileinka sér þekkingu forvera vegna þess að 

þeim er refsað af ömmu þeirra, af forvera sínum, fyrir gjörðir sínar og þar með kemst 

jafnvægi á samfélagið. Í fjórða flokknum flokkast mestmegnis gjörðir sem samsvara því að 

brjóta tabú og að gegna ekki skyldum sínum. Að auki flokka ég verslun við vesturlandabúa í 

þann flokk vegna þess að sú verslun er stunduð til þess að komast yfir og tileinka sér erlenda 

þekkingu og hluti t.d. úr málmi. Þá flokkast koma Kumaglak yngri í þorpið í lok Atanarjuat 

undir endurnýjun þar sem þá lokast hin endanlega hringrás sem byrjaði á morði Kumaglak 

eldri. Gjörðir Maniq flokkast þá einnig í flokk endurnýjunnar. Þegar hann veiðir sinn fyrsta 

sel tekur hann stórt skref í átt að því að fullorðnast og þegar hann bjargar ömmu sinni er hann 

ekki lengur í barnshlutverki heldur í hlutverki fullorðins manns.  

Tengsl endurnýjunar og það að tileinka sér þekkingu forvera eru augljós, með því að ný 

kynslóð tileinkar sér þekkingu forvera endurnýjar samfélagið sig. Á hinn bóginn breytist 

samfélagið með því að hafna þekkingu forvera eða deyr út. Samkvæmt þessari túlkun eru 

skilaboð þríleiksins þau að til þess að samfélagið haldi áfram göngu sinni þarf eldri kynslóðin 

að bera menningu sína áfram til yngri kynslóðarinnar og að sama skapi þarf yngri kynslóðin 

að hlusta á ráðleggingar eldri kynslóðarinnar. Í Atanarjuat gengur endurnýjunin upp en seinni 

myndirnar tvær eru neikvæðari. Í Journals of Knud Rasmussen er það kristnitaka sem eyðir 

menningu Inúíta. Kvikmyndin endar sem alfarið neikvæð, í fyrstu neita Avva og fylgismenn 

hans að fara í messu en Avva yfirgefur anda sína í lokin. Í myndinni er engin endurnýjun, 

Atap hafnar skyldum sínum og kristnast. Í Before Tomorrow er endurnýjun í gegnum Maniq. 

Faðir hans deyr þó áður en hann nær að kenna honum að veiða. Það er því örlítil von í 

myndinni þrátt fyrir að vera nokkuð veik.  

Hringrás er mikilvægt þema í þríleiknum. Mismunandi árstíðir eru áberandi, líf fólks er 

breytilegt eftir því hvort það er sumar eða vetur og árstíðir eru auðvitað samfelld hringrás. 

Samskonar þema kemur fram varðandi kynslóðaskipti, í kvikmyndunum kemur nafnahefð 

Inúíta við sögu. Líkt og á Íslandi er algengt að nefna fólk í höfuðið á ömmum sínum og öfum. 
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Hins vegar gengur sú hefð lengra og litið er á fólk sem einskonar endurholdgun og fólk er 

gjarnan ávarpað sem „litla amma" eða „litli afi".  

Allar sýna kvikmyndirnar samfélag Inúíta fyrir komu Vesturlandabúa. Í Atanarjuat eru 

vestræn áhrif sýnd á táknrænan hátt í gegnum illviljaðan galdramann. Í seinni myndunum eru 

vestræn áhrif sýnd á beinskeyttari hátt og gagnrýni á neikvæð áhrif vestrænnar menningar er 

opinskárri. Atanarjuat sker sig einnig úr hvað varðar jákvæðan endi og verður gagnrýnin því 

beinskeyttari í seinni myndum þríleiksins. Kvikmyndin endar jákvætt, á því að samfélagið 

kemst í jafnvægi, á hinn boginn kemur kristni í staðinn fyrir trúarbrögð Inúíta í The Journals 

of Knud Rasmussen og í Before Tomorrow deyja næstum allir íbúar tiltekins samfélags vegna 

komu Vesturlandabúa. Í þríleiknum leikur sagnahefð Inúíta stórt hlutverk. Munnmælasögur, 

galdrar og draumar eru festir á filmu og kvikmyndirnar gera mikið úr mikilvægi 

munnmælasagna í menningu Inúíta. Í þríleiknum er fjöldi atriða þar sem fólk segir sögur, oft 

talar fólk beint í myndavélina og segir þannig sögu sína til áhorfandans. Munnleg saga, 

frásagnaháttur frumbyggja, er því í hávegum höfð í kvikmyndunum. Viðtökur vestrænna 

gagnrýnenda á þríleiknum voru almennt jákvæðar en þó virðist sem pólítísk þemu 

kvikmyndanna, sérstaklega Atanarjuat, hafi farið framhjá mörgum þeirra. Í næsta kafla fjalla 

ég um viðtökur kvikmyndanna. 

 

5 Viðtökur Atanarjuat og framandgering frumbyggja  

 
Mikilvægt er að skoða viðbrögð áhorfenda við kvikmyndum í stað þess eins að einblína á 

eingöngu á táknræna túlkun og merkingu. Wilton Martínez (1994) hefur bent á að kvikmyndir 

séu ekki svo einfaldar að kvikmyndagerðamenn leggji upp með að deila boðskap sínum sem 

síðan kemst til skila til áhorfenda. Áhorfendur með ólíkan bakgrunn upplifa kvikmyndir á 

mismunandi hátt. Greining mín á þríleiknum hér að framan er bundin minni sýn og vafalaust 

komast aðrir áhorfendur að annarri niðurstöðu. Í þessum kafla skoða ég viðtökur 

kvikmyndanna erlendis, sérstaklega Atanarjuat  sem vakti mesta athygli og mest hefur verið 

skrifað um hana. 

Ginsburg bendir á að með því að framleiða eigin kvikmyndir er erfiðara að framandgera 

frumbyggja og staðsetja þá utan við nútímasamfélagið. Með því að nota nútímatækni á eigin 

forsendum verða þeir gjaldgengir í nútíma samfélagið en teljast síður í huga fólks til 

„frumstæðra“ manna (Ginsburg, 2011: 243). Turner bendir á að verknaðurinn við að taka upp 
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myndir veki gjarnan sterkari viðbrögð heldur en innihald kvikmyndanna meðal Kayapo 

indíána í Brasilíu. Meðal þeirra er því skýr pólítísk skref fyrir kvikmyndagerð þeirra við það 

eitt að taka upp kvikmyndatökuvélina (Turner, 1992). Má sjá svipaðar pólítískar ástæður 

meðal kvikmyndagerðamanna Inúíta?  

Prins (2002) bendir á það hvernig kvikmyndir frumbyggja í Bandaríkjunum staðfestu 

gjarnan gamlar mýtur af frumbyggjum. Um þetta notar Prins hugtakið  rómantísk 

framandgering (e. romantic exoticism). Rómantískri framandgeringu lýsir Prins sem þá ímynd 

af frumbyggjum að þeir séu frjálst, saklaust fólk sem lifir í nánum tengslum við náttúruna, 

nokkurskonar náttúrubörn. Þessi ímynd segir Prins þó geta komið sér vel fyrir frumbyggja 

vegna þess að ímyndin er hluti af hugarheimi Vesturlandabúa og það er gegn þeim sem 

frumbyggjar standa gjarnan í baráttu um frekari völd og sjálfsyfirráð. Ímyndin er jákvæð, 

Vesturlandabúar þekkja ímyndina, hún samsvarar hugmyndum þeirra um frumbyggja og þeir 

eru því fremur tilbúnir til þess að aðstoða frumbyggja með slíka ímynd við að ná auknum 

réttindum. Ennfremur hafa frumbyggjar lengi átt undir högg að sækja gegn ríkjum með mikla 

tæknilega yfirburði, því tengja þeir sjálfir fremur við ímyndina af náttúrubarninu og frjálsa 

frumbyggjanum en ella (Prins, 2002: 72).  

Hugtak Prins um rómantíska framandgeringu á ágætlega við kvikmyndir Iglooik Isuma. 

Atanarjuat varð vinsæl á heimsvísu og áhugavert er að skoða viðbrögð gagnrýnenda við 

kvikmyndinni, sérstaklega í ljósi þess að kvikmyndir frumbyggja fara út fyrir samfélag sitt, þá 

skapast samræður milli tveggja menningarheima þar sem málefni frumbyggja eru rædd. 

Atanarjuat stillir upp mynd af samfélagi Inúíta sem er um margt í samræmi við vestrænar 

hugmyndir um frumstæð samfélög, en slíkar rómantískar hugmyndir þróunarhyggju um the 

noble savage teljast neikvæðar í mannfræðilegum skilningi en geta þrátt fyrir það verið nýttar 

af frumbyggjum til pólískra ástæðna sem „jákvæð“ framsetning á eigin samfélagi út í 

umheiminn. Slíkar „jákvæðar“ hugmyndir um frumbyggja má sjá í umfjöllum gagnrýnenda 

um kvikmyndina. Kvikmyndin þótti sýna sígildan boðskap með því að setja á svið sögu 

einhverskonar forfeðra Vesturlandabúa sem væru þó samtímamenn þeirra. Þrátt fyrir að 

myndin sé byggð á þjóðsögu og eigi að gerast í fotíðinni þá var t.d. gagnrýnandi Boston 

Herald ánægðastur með heimildamyndarvægi Atanarjuat, að kvikmyndin gæfi svo góða 

hugmynd um líf nútíma Inúítans sem væri laus við alla tækni og virtist algjörlega hafa farið 

framhjá gagnrýnandanum að notast hafi verið við nútímatækni til þess að kvikmynda og 

endurskapa fortíð Inúíta. Í rannsókn sinni á hvað vestrænir gagnrýnendur höfðu að segja um 

myndina tók Bressire (2003) eftir því að gagnrýnendur lögðu mikla áherslu það hversu algild 
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(e. universal) sagan væri. Samfélög mannsins víðsvegar um heiminn væru svipuð og 

þessvegna hefði Atanarjuat samhljóm í öðrum samfélögum. Að auki leituðu gagnrýnendur að 

ákjósanlegum eiginleikum í ímynd Inúíta, einhverskonar virðulegum lífsháttum sem hafi 

fallið vestrænum mönnum í gleymsku (Bressire, 2003: 833, 835). Að sama skapi bendir 

Stephen Holden gagnrýnandi New York Times á það í umfjöllun sinni um Before Tomorrow 

að það hafi farið mest í taugarnar á honum að notuð hefði verið nútíma þjóðlagatónlist yfir 

myndir af Inúítum fortíðarinnar. Þá sérstaklega í ljósi þess að Inúítar kvikmyndarinnar væru 

því sem næst forsögulegir og samfélag þeirra hefði á þessum tímapunkti ekkert breyst í 

margar aldir (Holden, 2009). Sjálfir höfðu framleiðendur kvikmyndarinnar þó svipaðar 

hugmyndir um statískt frumsamfélag Inúíta fyrir samskipti við Evrópubúa og héldu því sjálfir 

fram að myndin gæti hafa gerst hvenær sem er, fyrir 500 eða 2000 árum síðan. Það má vel 

vera að kvikmyndin hafi einmitt orðið vinsæl vegna þessarar framsetningar á samfélagi 

frumbyggja. Aðrar kvikmyndir frumbyggja sem sýni nútímalíf frumbyggja Norður-Ameríku, 

til dæmis kvikmyndirnar Smoke Signals (1998) og Skins (2002) fengu góðar viðtökur frá 

innfæddum og þóttu endurspegla á raunsæan hátt líf núlifandi frumbyggja. Vestrænum 

gagnrýnendum þótti þó ekki mikið til þeirra koma. Á hinn bóginn heilluðu hefðbundar 

staðalímyndir af frumbyggjum áhorfendur kvikmyndarinnar Dances with Wolves (1990), 

kvikmyndin sópaði til sín óskarsverðlaunum en sætti á sama tíma harðri gagnrýni meðal 

frumbyggja. Kvikmyndir sem sýna frumbyggja Norður Ameríku fyrri tíma falla því betur í 

kramið hjá vestrænum áhorfendum en kvikmyndir sem sýna nútímalíf frumbyggja (Bressire, 

2003: 835).  Það má deila um hvort það sé vegna dálætis Vesturlandabúa á rómantíseruðum 

frummönnum eða einfaldlega vegna gæða kvikmyndanna. Það er erfitt að meta að hvaða leyti 

vestræn sjónarmið stjórni kvikmyndagerð og/eða vali frumbyggja á efni kvikmynda. Weiner 

(1997) vill meina að kvikmyndamiðillinn væri í eðli sínu vestrænn og gæti ekki annað en gert 

samfélög frumbyggja vestrænni. Jákvæð viðbrögð vestrænna áhorfenda við kvikmyndum sem 

miðla frumbyggjum sem „frumstæðum“, (e. noble savages) í djúpum tengslum við náttúruna 

eru líkleg til þess að hvetja til kvikmyndagerðar frumbyggja af því tagi.  

Áhorfendur kvikmynda eru vanir að sjá staðalímyndir af fólki. Að afbyggja þessa 

staðalímyndir og opna huga fólks fyrir annarskonar „kvikmyndatexta“ og innihaldi hefur 

verið eitt af markmiðum mannfræðilegra eða etnógrafíska kvikmynda. Þær koma því ekki á 

móts við áhorfandann þar sem tækifærið á að horfa á auðmeltanlegt og þægilegt efni, eins og 

hann er vanur, er tekið af honum. Að sama skapi gera kvikmyndir Isuma Productions miklar 

kröfur til áhorfandans með því að útskýra ekki allt fyrir honum. Kvikmyndirnar gera kröfu til 
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áhorfandans um að hann kynni sér menningu þeirra og sýni þolinmæði t.d vegna þess að 

myndirnar eru í mun hægari takti en Hollywood kvikmyndir.  

Þrátt fyrir að kvikmyndagerðamenn geri kröfur til áhorfandans er þó ekki þar með sagt að 

áhorfendur verði við þeim kröfum. Vestrænir áhorfendur eru vanir því að horfa á myndir af 

framandgerðu fólki og hafa gaman að slíkum myndum. Þeir hafa því vissar væntingar við 

áhorf á kvikmyndum frumbyggja og þessar væntingar skila sér í upplifun þeirra á 

kvikmyndunum. Sem dæmi leiddi athugun Martínez á háskólanemum í ljós að við áhorf á 

etnógrafískum kvikmyndum styrktust etnósentrískar hugmyndir þeirra og fordómar fyrir því 

fólki sem þau horfðu á í kvikmyndunum. Í kvikmyndunum sáu þau hálfnakið fólk þakið 

líkamsmálningu sem hegðar sér á ærslafullan hátt og þessar myndir samsvöruðu ágætlega 

staðalímyndum þeirra af „frumstæðu" og „exótísku" fólki (Martínez, 1994). Umfjöllun og 

greining kvikmynda segir gjarnan meira til um greinandann en kvikmyndina sjálfa. Það má 

kannski segja að áhorfendur sjá það sem þeir vilja sjá en burt séð frá því þá er kvikmyndagerð 

frumbyggja eins og þríleikurinn Fast Runner mikilvægt framlag til kvikmyndagerðar og 

mannfræði og rökrétt framhald af hugmyndum Jean Rouch og mikilvægi þess að 

innfæddir/frumbyggjar hafi valdið til að miðla því hvernig þeir vilja að aðrir sjái sig. 

Við það að horfa á kvikmyndir um frumbyggja og ólíka menningarheima geta skapast 

spurningar hjá áhorfandanum sem fær hann til þess að horfast í augu við fyrirfram ákveðnar 

skoðanir sínar á því fólki sem kvikmyndin fjallar um. Kvikmyndir frumbyggja geta þannig 

haft áhrif á ímyndir áhorfenda af frumbyggjum og samfélögum þeirra. Það er ljóst að Kunuk 

og þeim sem komu að gerð Atanarjuat er umhugað um ímynd Inúíta, send eru skýr skilaboð í 

lok myndarinnar um að Inúítar lifa ekki í forsögulegu samfélagi með því að sýna myndir frá 

gerð myndarinnar yfir kreditlista myndarinnar. Samskonar afbygging hefðbundinna 

staðalímynda af frumbyggjum var meginþema nýlegrar auglýsingarherferðar sjónvarpsstöðvar 

frumbyggja í Kanada, ATPN (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013). 

 

6 Vinnuaðferðir í Igloolik og áhrif kvikmyndanna á samfélagið 

 
Vinnuaðferðir Isuma- og Arnait Production eru óhefðbundnar. Á Vesturlöndum og víðar 

hefur það tíðkast að telja leikstjóra kvikmynda sem höfund kvikmynda. Slíkar 

höfundakenningar eiga rætur sínar að rekja til Frakklands og skrifa kvikmyndafræðingsins 

André Bazin, François Truffaut og annarra kvikmyndaleikstjóra sem kenndir eru við frönsku 
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nýbylgjunna, í kvikmyndaritið Cahiers du Cinéma á sjötta áratug síðustu aldar (Bazin, 1985; 

Sarris, 2008). Við gerð kvikmynda er því viss stigveldisröðun á því hver stjórnar upptökum 

og fer með listræna stjórnun, leikstjórinn og framleiðandinn hafa mest völd og segja öðrum 

fyrir verkum. Þessu er öðruvísi háttað í kvikmyndagerð Isuma- og Arnait Productions. Ekki er 

farið eftir hefðbundnu skipulagi yfirmanna og undirmanna heldur leggja þau mun meiri 

áherslu á kvikmyndagerð sem samstarf allra sem að verkinu koma. Leikstjórinn er ekki 

leikstjóri í hefðbundnum skilningi heldur fremur sem tengiliður milli þeirra sem vinna að 

myndinni. Það fólk sem vinnur að kvikmyndinni reynir að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu hvað varðar stefnu, stíl og atriði kvikmyndarinnar. Margir úr samfélaginu vinna að 

gerð kvikmyndanna; handritsgerðarmenn, búningahönnuðir, leikarar og veiðimenn sem 

sköffuðu mat fyrir starfsmenn kvikmyndarinnar. Kvikmyndahandrit Atanarjuat var skrifað í 

samvinnu við öldunga samfélagsins og er skrifað á Inuktitut með enskum undirtextum. Þá eru 

kvikmyndir Isuma Productions sýndar öldungum og öðrum samfélagsmeðlimum og klipptar 

frekar eftir þeirra uppástungum áður en lokaútgáfa kvikmyndanna fer í sýningu. (Ginsburg, 

2003: 828; Raheja, 2007: 1166-1167). Það mætti kalla nálgun þeirra Cinéma partagée svo ég 

sækji í nafngiftina í Jean Rouch. Vegna áherslna vestrænnar kvikmyndahefðar á leikstjóra 

sem höfund kvikmynda þá hafa þau Zacharias Kunuk, Norman Cohn, Marie-Hélène 

Cousineau og Madeline Ivalu verið titluð sem höfundar Fast Runner þríleiksins. Sjálfur geri 

ég mig sekan um það í þessari ritgerð. Áhugavert er að um leið og kvikmyndagerðamennirnir 

fara út fyrir sitt upprunalega umhverfi þá eru þeir strax settir í sama mót og vestrænir 

kvikmyndagerðamenn.  

Eitt af markmiðum myndarinnar var að gefa ungum Inúítum jákvæða sýn á eigin sögu og 

menningu. Sjálfsmorðstíðni meðal ungra Inúíta er sú hæsta í Kanada og leikstjóri Atanarjuat, 

Zacharias Kunuk, sá tengingu milli þess að öldungar Inúíta hættu að tjá sig um menningu sína 

og aukningu á tíðni sjálfsmorða. Þess vegna þótti honum mikilvægt að gera kvikmynd um líf  

og menningu Inúíta sem margir hverjir höfðu glatað tengslum við (Ginsburg, 2003: bls 828). 

Kunuk var því mun meira umhugað um áhrif kvikmyndarinnar á eigið samfélag það er áhrifin 

inn á við frekar en út á við, sem er áhugavert í ljósi þess að yfirleitt er fjallað um  

kvikmyndirnar vegna áhrifa þeirra út á við þ.e. ímynd Inúíta út á við. Atanarjuat hafði mjög 

jákvæð áhrif á efnahag Igloolik, en kvikmyndin skilaði einni og hálfri milljón dollara til 

bæjarfélagsins. Þá unnu hundrað manns við gerð myndarinnar en að jafnaði eru 60 prósent án 

atvinnu í bænum (Ginsburg, 2003: 828). Á vefsíðu Isuma.tv er áberandi að meðal yfirlýstra 

markmiða Isuma er mest áhersla lögð á jákvæð áhrif kvikmyndagerðarinnar á samfélag Inúíta 

fremur en út á við. Á vefsíðunni stendur: 
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Markmið Isuma er að framleiða sem samfélag eigið efni - kvikmyndir, sjónvarp og nú internet- 

til þess að viðhalda og bæta menningu Inúíta og tungumál; að skapa störf og bæta efnahag Igloolik 

og Nunavut; og að segja raunverulegar sögur Inúíta til áhorfenda meðal Inúíta og annarra viðsvegar 

um heiminn (Isuma Productions, e.d) 2 

 

Auk efnahagslegra umbóta í Igloolik hefur Fast Runner þríleikurinn annarskonar jákvæð 

áhrif á samfélög Inúíta. Í Atanarjuat er það Inúíti sem er hetja sögunnar og kvikmyndin fer 

fram á tungumáli þeirra, Inuktitut. Kvikmyndin er gerð af Inúítum og á þeirra eigin 

forsendum. Það er ekki oft sem Inúítar sjá slíkar kvikmyndir og fyrir yngri kynslóðina er það 

algjör nýjung. Slíkt gefur þeim jákvæða og spennandi ímynd af eigin menningu auk þess sem 

það hefur styrkjandi áhrif á sjálfsmynd þeirra. Myndin varð mjög vinsæl meðal Inúíta og ekki 

leið að löngu þar til krakkar fóru að leika Atanarjuat á götum Igloolik. Vegna þess hve 

Atanarjuat gekk vel á alþjóðavettvangi óx álit og áhugi fólks á menninguarsköpun Inúíta, 

innanlands sem utan (Ginsburg, 2003: 829-830).  

Dreifingarleið Isuma á kvikmyndum sínum og myndstiklum nýtir nýjustu tækni. Þau reka 

síðuna Isuma.tv þar sem hægt er að nálgast allt þeirra efni frítt. Á Fast Runner þríleiknum er 

svokölluð „pay-what-you-can" stefna, þ.e. að sá sem niðurhalar myndunum ræður sjálfur 

hversu mikið hann borgar fyrir kvikmyndirnar. Einnig er hægt að niðurhala myndunum án 

endurgjalds. Á síðunni er rekin Nunavut Independant Television Network með þá yfirlýstu 

stefnu að standa vörð um tungumál og menningu Inúíta, munnmælahefð og að vera 

vettvangur þar sem Inúítar geta komið sjálfum sér á framfæri (Isuma Distribution 

International Inc., e.d.). 

Vefsíðan er þó ekki eingöngu ætluð Inúítum heldur er hún vettvangur fyrir frumbyggja 

hvaðanæva úr heiminum til þess að setja myndbönd sín á Internetið. Nokkurskonar 

indigenoustube (samanborið við myndbandavefinn youtube). Það má því segja að síðan sé 

pan-indian eða pan-indigenous, hún sameinar frumbyggja í gegnum kvikmyndagerð og með 

nútímatækni.  

                                            
 
 
 
2 Isuma's mission is to produce independent community-based media – films, TV and now Internet - to 

preserve and enhance Inuit culture and language; to create jobs and economic development in Igloolik and 
Nunavut; and to tell authentic Inuit stories to Inuit and non-Inuit audiences worldwide (Isuma Productions, e.d). 
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7 Niðurstöður og lokaorð 

Fast Runner þríleikurinn sker sig frá etnógrafískum kvikmyndum, heimildarmyndum og 

leiknum vestrænum kvikmyndum sem gera frumbyggja að umfjöllunarefni sínu vegna þess að 

kvikmyndirnar segja sögur frá sjónarhorni Inúíta án tillits til vestrænna áhorfenda. Ekki er 

mikið lagt upp úr því að útskýra menningarlega sérstæð atriði fyrir erlendum áhorfendum. 

Fast Runner þríleikurinn er uppfullur af pólítískum skírskotunum. Þematískt fjalla myndirnar 

um mikilvægi þess að þekking eldri kynslóðarinnar skili sér til yngri kynslóðarinnar til þess 

að menning samfélagsins varðveitist. Myndirnar eru mjög gagnrýnar á skaðsemi 

utanaðkomandi (vestrænna) áhrifa á samfélag Inúíta. Af Atanarjuat má lesa að það sé 

heilbrigðast fyrir samfélagið að losa sig við þessi áhrif til þess að jafnvægi komist á á ný. 

Gagnrýnendur virðast ekki hafa orðið sérstaklega varir við pólítískar áherslur Atanarjuat 

heldur litu þeir fyrst og fremst á kvikmyndina sem algilda (e. universal) sögu ásta og hefnda í 

stað þess að skoða kvikmyndina í sögulegu samhengi. Ímynd Vesturlandabúa af Inúítum sem 

einhverskonar frummönnum á hjara veraldar var áberandi í umfjöllun þeirra og ímyndin í takt 

við hugmyndir Vesturlandabúa um the noble savage. Kvikmyndagerðarmennirnir reyna að 

afbyggja þessa ímynd af Inúítum með því að nota nútímatækni og gera Inúíta þannig 

gjaldgenga á alþjóðlegum vettvangi. Það er kannski vegna þess að þessi pólítísku stef 

Atanarjuat fóru framhjá mörgum sem The Journals of Knud Rasmussen og Before Tomorrow 

eru enn gagnrýnni á neikvæð áhrif Vesturlanda og vestrænna trúarbragða á menningu og 

samfélög Inúíta. Ekkert svigrúm er gefið fyrir málamiðlanir heldur kemur beinlínis fram sú 

skoðun að kristni, nýlenduveldin, vestræn áhrif og aðlögunarstefna stjórnvalda hafi eyðilagt 

og því sem næst „drepið“ menningu þeirra. Með myndunum gera framleiðendur þeirra kröfu 

til Nunavut héraðs, á þeim grundvelli að það sé þeirra heimaland og hafi verið í margar aldir. Í 

strúktúralískri greiningu minni á þríleiknum kemst ég að þeirri niðurstöðu að skilaboð 

kvikmyndanna eru þau að yngri kynslóðin þyrfti að tileinka sér þekkingu forvera sinna til þess 

að halda menningunni lifandi. Þetta er í takt við yfirlýst markmið Isuma Productions en helsta 

markmið með kvikmyndagerð þeirra er að hafa jákvæð áhrif á eigið samfélag. Þetta hefur 

þeim tekist en kvikmyndirnar höfðu bæði jákvæð áhrif á efnahag Igloolik sem og menningu 

þeirra, en kvikmyndirnar eru liður í því að vekja Inúíta til vitundar um mikilvægi eigin 

menningar. Markmið myndanna er pólitískt, það er að varðveita menningu Inúíta og styrkja 

stöðu þeirra sem sérstæðs menningarhóps. 
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