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Ágrip 

 

Ritgerðin er BA-ritgerð til 10 eininga í kvikmyndafræði við Háskóla Íslands. Efni 

ritgerðarinnar beinist að dystópíunni sem kvikmyndagrein og mikilvægi hennar 

semsamfélagslegs greiningartækis á umrótatímum. Hér er áherslan á frönsku 

leikstjórana Jean-Luc Godard og François Truffaut og kvikmyndir þeirra Alphaville 

(1965) og Fahrenheit 451 (1966). Þeir ákváðu báðir að gera dystópíur í kringum það 

tímabil óróleika sem áttu svo eftir að birtast með einum mestu mótmælum 20. 

aldarinnar í maí 1968 í Frakklandi. Ritgerðin hefst á stuttri umfjöllun um umrótatímann 

í kringum maí 1968, en í kjölfarið eru skoðuð áhrif þess tímabils á leikstjórana. Næst er 

farið í ítarlega greiningu á dystópíum þeirra beggja. Niðurstöður ritgerðarinnar eru að 

tímabilið hafi haft sterk áhrif á ferla beggja leikstjóra, en sérstaklega á Jean-Luc Godard 

sem fluttist alfarið yfir í hinu pólitísku kvikmynd eftir atburðina í maí. Fahrenheit 451 

sýnir ýmis merki um þann óróleika sem mátti greina í samfélögum vesturheims, en 

sterkari eru áhrif Alphaville sem birtist okkur sem gríðarlega merk heimild um árin fyrir 

krísuna, en rök eru færð fyrir því í þessari ritgerð að Alphaville sé um margt sérsök í 

kanónu leikstjórans. Þannig sé hún í raun sú mynd sem sýni ferðalag leikstjórans frá 

frásagnarmyndinni yfir í hina pólitísku kvikmynd sem hefur einkennt feril hans alla tíð 

síðan. Báðar sýna þær sterk einkenni óróleikans sem gætti í hinum vestræna heimi og 

því standa þessar dystópíur eftir sem fróðleg greining á því umhverfi sem þeir áttu eftir 

að takast á við og móta, bæði í tengslum við leikstjórana en einnig sem sjálfstæð verk. 

Dystópían verður að meiru en einungis framtíðarskáldskap þar sem leitast er eftir virku 

svari af hálfu áhorfenda og um leið er um uppgjör við samtímann að ræða hverju sinni. 
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Inngangur 

 

'FRAMTÍÐIN MUN AÐEINS INNIHALDA ÞAÐ SEM VIÐ SETJUM Í HANA Í DAG.'
1
 - Graffítí 

slagorð Situationista í París, maí 1968. 

 

Segja má að eitt mesta umrótatímabil 20. aldarinnar, eftir heimstyrjaldirnar fyrri og 

síðari, sé sjöundi áratugurinn og upphaf þess áttunda. Þetta mátti bæði sjá í hinu 

pólitíska og menningarlega samfélagi tímabilsins og náðu armar þess víða um heim. Í 

þessari ritgerð verður sýnt fram á hvernig sjá mátti þessa umbreytingu birtast beint í 

kvikmyndum heimsþekktra leikstjóra Evrópu einmitt á þessum árum og hvernig þær 

fanga þá breyttu heimsmynd sem blasti við í gegnum dystópískan kvikmyndaheim. 

Ástæðan fyrir vali á efni þessarar ritgerðar var tilraun til að reyna færa dystópískar 

kvikmyndir frá því að vera einungis greindar sem vísindaskáldskapur og reyna að sýna 

fram á kosti dýstópíunnar sem birtingarmynd menningarinnar sem hún er sköpuð í 

hverju sinni og um leið sem tæki til að greina togstreitu listamannsins sem skapar hana 

við sitt eigið samfélag. 

Þær myndir sem verða skoðaðar hér og flokkast undir greinaflokkinn dystópíur
2
 

eru Fahrenheit 451
3
 eftir François Truffaut og Alphaville

4
 eftir Jean-Luc Godard. 

Myndirnar komu út á árunum 1965-1966 og þó að þær séu framleiddar á ólíkum stöðum 

í heiminum verður sýnt fram á hvernig þær tengjast órjúfanlegum böndum í skoðunum á 

breyttri heimsmynd á sjöunda áratugnum. Sérstaklega verður þó lögð áhersla á maí 

1968 í Frakklandi vegna nálægðar við menningarheim leikstjóranna og mikilvægi þeirra 

í franskri kvikmyndagerð. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því eftirfarandi: 

Hvers vegna ákveða tveir af þekktari leikstjórum Frakka, Jean-Luc Godard og 

François Truffaut að gera dystópískar kvikmyndir á sama tíma? 

 

                                                             
1 'L'avenir ne contiendra que ce que nous y mettrons maintenant.' 
2 Í þessari ritgerð verður stuðst við latnesku fræðiheitin útópía og dystópía um það sem á íslensku hefur 

verið nefnt staðleysa og ill-staðleysa. Almennar upplýsingar um staðleysur góðar sem illar má finna í 

fræðigrein Árna Bergmann; Árni Bergmann. (1984). „Staðleysur, góðar og illar – Frá Thomasi More til 

Georgs Orwell.“ Tímarit Máls og Menningar, 45(3). 
3
 Truffaut, François. (1966). Fahrenheit 451. Enterprise Vineyard Production, Bandaríkin. 

4 Godard, Jean-Luc. (1965). Alphaville. Athos Films/Cahumiane, Frakkland. 
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Þessi ritgerð mun byrja á almennu yfirliti á þeim miklu breytingum sem áttu sér 

stað í samfélögum Vesturlanda í kringum sjöunda áratuginn og þá sérstaklega með 

hliðsjón af París 1968. Í kjölfarið verður staða leikstjóra myndanna skoðuð í tengslum 

við tímabilið. Næst verður farið í ítarlega greiningu á myndunum og þær skoðaðar bæði 

sem sjálfstæð listaverk en einnig í tengslum við þær miklu breytingar sem áttu sér stað í 

samfélaginu í kring. Loks koma lokaorð þar sem efni ritgerðarinnar er dregið saman og 

rannsóknarspurningunni endanlega svarað. 

 

 

Umrótatími 

 

Uppgangskynslóðin er ein áhrifamesta kynslóð 20. aldarinnar og um leið sú 

fjölmennasta. Hún samanstendur af einstaklingum fæddum eftir lok síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Þessi kynslóð einstaklinga var því að ná fullorðinsárum í kringum 

1960 og má segja að það ár og árin eftir hafi breytt varanlega hinu pólitíska og 

menningarlega landslagi í mörgum löndum. Fræðimenn hafa viljað bæði tengja árið 

1968 sem ár umbreytingar frá módernisma til póst-módernisma
5
, en einnig viljað tengja 

þetta tímabil og sérstaklega franska maí sem upphaf ný-sósíalískra hreyfinga og nýrra 

tíma í sögu samstilltra átaka.
6
 Svo virðist sem hin nýja unga kynslóð hafi verið orðin 

þreytt á áralangri neysluhyggju sem réð ríkjum í Evrópu og Ameríku á árunum áður og 

að tími væri kominn á að leita að hinu innra en ekki því ytra eins og hefði verið áherslan 

sem myndast hafði með auknum kapítalisma í Vesturlöndum, en þannig hefur 

uppgangskynslóðin stundum verið kölluð ‚ég-kynslóðin‘.  

Áhrif þessa tímabils náðu um víðan völl en einkenni tímabilsins voru þó ólík 

eftir menningu og stjórnmálum samfélaganna. Í austrinu var það innrás Sovétmanna í 

Tékkóslóvakíu í ágúst 1968, sem var sjónvarpað um allan heim. Í Ameríku var það 

gífurleg áhrif uppgangskynslóðarinnar á innviði samfélagsins og listaheimsins. 

Mótmæli gegn stríðsrekstri stjórnvalda í Víetnam, kynlífsbyltingin, réttindabarátta 

                                                             
5 Staricco, Juan Ignacio. (2012). „The French May and the roots of postmodern politics.“ Rassegna 

Italiana Di Sociologia, 53(3), bls. 448. 
6 Staricco, 2012, bls. 450. - ' Samstillt átak'  er þýðing ritgerðarhöfundar á enska fræðihugtakinu; 

'collective action'. Allar aðrar þýðingar á erlendum fræðihugtökum í ritgerðinni eru eftir ritgerðarhöfund 

þegar vafi liggur á viðurkenndri íslenskri þýðingu orðsins, annars er stuðst við viðurkennd fræðaheiti úr 

orðabókum og fræðasöfnum. 
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samkynhneigðra og svartra, en í aprílmánuði 1968 var  Martin Luther King ráðinn af 

dögunum. Femínisminn fékk einnig aukið vægi og hlutverk konunnar á heimilinu var 

tekið til skoðunar með verkum eins og The Feminine Mystique sem kom út 1963. Í 

Kanada urðu aðgerðir Marx-Lenínista í hreyfingunni Front de libération du Québec til 

þess að skriðdrekar keyrðu um götur Montreal í kringum 1970, en á sama tíma varð 

þetta þess valdandi að bresk fyrirtæki fóru úr landinu.
7
 

 

 

 

mynd #1
8
  mynd #2 

 

Í þessari ritgerð verður áherslan á áhrifin sem þetta tímabil hafði í Frakklandi, 

sérstaklega með tilliti til  leikstjóranna François Truffaut og Jean-Luc Godard, en eins 

og ég mun koma að síðar er þetta tímabil umbreytingar á ferli og lífi þeirra beggja. Í 

Frakklandi eins og í Ameríku voru það í raun stúdentar og ungdómurinn, 

uppgangskynslóðin sem hóf uppreisn gegn feðraveldinu, embættishugsjónum og 

auðvaldi. Veggspjöld sköpuðu góða sýn á andrúmsloftið og sýndu oft vel þá andstöðu 

sem mátti greina í þjóðfélaginu (sjá mynd #1: „Nei gegn embættismannavaldinu“ og 

mynd #2: „Kraftur fólksins“ þar sem keila fólksins fellir súlur þingsins gerðar úr 

upphafsstöfum stærstu þingflokkanna.) Stúdentar mótmæltu einnig nýlendustefnu 

Frakka í Algeríu, en þó að margir hafi verið gegn hersetu Bandaríkjanna í Víetnam gátu 

                                                             
7 Lesa má fróðlega grein um dystópískar bókmenntir í tengslum við þetta tímabil í Kanada, en það getur 

gefið athyglisverða mynd af því hvernig dystópían birtist á ólíkan hátt eftir menningarsamfélögum á 

þessum tiltekna umrótartíma: Hélène Colas-Charpentier, A. B. E. og Carine Deschanel. (1993). „Four 

Québécois Dystopias, 1963-1972.“ Science Fiction Studies, 20(3: nóv, 1993), bls. 383-393. 
8 Veggspjöldin sem stuðst er við í ritgerðinni eru fengin úr bókinni: Kugelberg, Johan. Og Vermes, 

Philippe. (ritstjórar). (2011). Beauty Is In The Street – A Visual Record of the May ’68 Paris Uprising. 

Bretland: Four Corners Books. 
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stúdentar ekki mótmælt stjórnvöldum í þeim efnum þar sem forsætisráðherra landsins 

Charles de Gaulle setti sig gegn hersetu bandaríkjanna þar í landi. Þess í stað mótmæltu 

stúdentar því að stríðið væri í raun bein afleiðing Frakka þar sem Víetnam hefði verið 

frönsk nýlenda og var því stríðið á margan hátt afleiðing nýlendustefnu Frakklands líkt 

og í kringum Algeríu.  

Í maí 1968 sprakk svo púðurtunnan þegar stærsta verkfall nútíma sögu náði yfir 

gervallt Frakkland, en með mestum áhrifum í París.
9
 Það sem byrjaði sem lítil mótmæli 

í háskólanum í Nanterre gegn De Gaulle og embættismannavaldinu, dreifðist til 

Sorbonne og eftir hörð átök við lögreglu blandaðist verkalýðurinn í hópinn og fljótlega 

var Frakkland í heild lamað. Næstu daga stóð landið á þröskuldi uppreisnar en með 

samblöndu af tilviljun, heppni og pólitískri refskák náði Gullistaflokkur De Gaulle 

auknu kjöri eftir að hafa sagt þinginu lausu en fljótlega þar eftir var honum skikkað frá 

völdum af sínum eigin bandamönnum. Andstæðan við hið gamla kerfi kom úr mörgum 

ólíkum áttum og stéttum, en sterkastur var vinstri straumur hennar. Mest voru þetta 

marxísk áhrif, en þó mátti einnig greina hugmyndafræði frá Lenín, Mao og jafnvel 

Trotsky. Hér er það hins vegar hugmyndafræði Situationista sem hvað best fangaði 

hugmyndir fólks um stöðu ríkisins og hentar um leið hvað best þegar kemur að skoðun 

Parísar í tengslum við Godard og Truffaut. Þessi hreyfing var samsett úr mörgum 

ólíkum hópum eins og Imaginist Bauhaus og Letteristar, en þessi nýja hreyfing 

Situationista var þeim ólík fyrir blöndu af pólitískri og listrænni kenningarsmíði. 

Samkvæmt þeim snerist vestrænt samfélag ekki aðeins um söfnun auðvalds
10

 heldur um 

söfnun blekkingarinnar um auðvald. Þeir nefndu þetta hugmyndafræði sjónarspilsins
11

, 

en Guy Debord útskýrði þessa hugmynd í bók sinni The Society of the Spectacle.
12

 Þessi 

hugmyndafræði um blekkingu auðvaldsins lýsir kannski best þeim áherslum sem menn 

eins og Godard reyndu að berjast gegn með myndum sínum eftir að hið pólitíska tók 

yfir frá frásagnarformi fyrri tíma. Pólitíkin, skólarnir og listarnir áttu allar eftir að taka 

við róttækum nýjungum og eins og við munum sjá í tilfelli François Truffaut og Jean-

                                                             
9 Mattei Dogan. (1984). „How Civil War Was Avoided in France.“ Revue internationale de science 

politique, Vol.5, No. 3, Political Crises (1984), bls. 245-277. (Góð heimild um stjórnvalda í kringum maí 

1968, þó þarf að taka fram að höfundur greinarinnar byrjar á því að tala um hvernig mótmælin hafi nánast 

fallið af himnum ofan, en þessi ritgerð birtir rök í fullri andstæðu við þau sjónarmið.) 
10 'commodities' 
11 'spectacle' 
12 Gallagher, Ryan. (2010). A Situation for Revolt: A Study of the Situationist International‘s Influence on 

French Students During the Revolt of 1968. (Honors Thesis – History). University at Albany, New York. 

bls. 3 
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Luc Godard var þetta tímabil sem gjörbylti þeirra sýn á mátt kvikmyndalistarinnar sem 

miðli á milli hugsjónar og samfélags.  

Fræðimenn hafa greint 20. öldina sem ríkjandi í dystópískum áhrifum í 

bókmenntum, aðallega vegna vonbrigða mannskepnunnar í kjölfar þeirra hörmunga sem 

mátti sjá af hans eigin höndum í heimstyrjöldunum. Greina má þó skýra línu til hins 

útópíska í tengslum við maí 1968, en svo virðist sem það tímabil umbreytinga hafi getið 

af sér aukna von meðal lista og fólks almennt.
13

 Segja má að dystópíur þeirra Godard og 

Truffaut séu ekki aðeins forboðar þeirra miklu umrótatíma sem komu á árunum eftir 

gerð þeirra, heldur einnig forboði þeirra áhrifa sem greina mátti í bókmenntum og 

listum almennt. Hvorugur þeirra átti aftur eftir að notast við dystópíuna aftur svo beint 

og því má segja að flutningur þeirra yfir í útópískari samfélagsgagnrýni og tilraunir til 

beinni breytinga hafi verið staðreynd. Því standa dystópíurnar þeirra eftir sem einn 

mikilvægasti mælikvarði á umbreytingartíma þeirra beggja, en sérstaklega í ljósi 

breyttrar hugmyndafræði Jean-Luc Godard eftir maí 1968. 

 

 

Leikstjórarnir - François Truffaut og Jean-Luc Godard 

 

Þeir leikstjórar sem sköpuðu þær dystópíur sem verða greindar í þessari ritgerð eru þeir 

François Truffaut og Jean-Luc Godard, en mikilvægi þeirra leikstjóra til 

kvikmyndalistarinnar er gífurlegt og þá sérstaklega þeirrar frönsku. François Truffaut 

var merkilegur listamaður með dálæti á bókmenntum og stóð alögun bókmenntaverka 

honum nálægt. Hann færði búta úr sínu eigin lífi oft í myndir sínar og má segja að 

sumar myndir hans séu nær því að vera það sem einn af forverum frönsku nýbylgjunnar, 

Agnès Varda, vill túlka sem ritgerðarmyndir, samtal myndar, leikstjóra og áhorfanda. Í 

upphafi langaði hann að verða rithöfundur og má segja að margar myndir hans séu 

tengdar bókmenntatextum á einn eða annan hátt.  

Myndir Truffaut eru aðeins einn hlekkur í gífurlega mikilvægri keðju sem 

Truffaut eins og Godard hjálpuðu til við að móta. Mikilvægi Truffaut sem 

kvikmyndarýnis er talið álíka mikilvægt og starf hans sem leikstjóra og ást hans fyrir 

gullöld bandarískra og franskra kvikmynda varð til þess að ný tegund kvikmynda varð 

                                                             
13

 Vieira, Fátima. (2010). „The concept of utopia.“ Í Gregory Claeys (ritstjóri), The Cambridge 

Companion to Utopian Literature. Bretland: Cambridge University Press. bls. 9-10. 
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til, franska nýbylgjan. Truffaut var einnig einn af upphafsmönnum hugsjónarinnar um 

höfundarhugtakið
14

 þar sem kvikmyndagerðarmaðurinn tekur á sig stöðu höfundar.
15

 

Sagt er að Fahrenheit 451 sé kannski eina mynd hans sem auðvelt sé að setja í 

greinaflokk, en ég er ekki sammála þeirri túlkun og tel að sú mynd sé alveg jafn mikil 

ritgerðarmynd, samtal leikstjóra við áhorfendur, og aðrar myndir hans. Eins og verður 

komið að síðar virkar dystópían aðeins ef hún fær virkt svar frá áhorfendanum og því 

verður þessi virkni á milli höfundar og áhorfenda jafn mikilvæg hér og í öðrum 

myndum, ef ekki mikilvægari. Truffaut komst snemma að því að kvikmyndin hentaði 

honum betur en ritverk í túlkunum hans. Taldi hann að höfundar væru líklegri til að 

fanga sannleikann ef þeir væru ekki fastir í hlekkjum raunveruleikans og því varð 

honum skáldskapurinn mikilvægur.
16

 Þessi áhersla á að skáldskapurinn sé oft á tíðum 

hentugri en raunveruleikinn til að fanga sannleikann og umhverfið er ekki aðeins ein af 

grunnhugmyndum Truffaut í tengslum við kvikmyndagerð, heldur er hún einnig ein af 

grunnstoðum dystópíunnar.  

Þetta mikilvægi skáldskaparins er dystópíunni nátengt, en hún nýtir sér ávallt 

afmyndaða framtíð til að birta hættur samtímans. Eins og var komið stuttlega að áður 

ætlast hún um leið til virks svars af áhorfendanum og þó að grunnhugmyndafræði 

dystópíunnar sé að birta okkur dimma mynd af samfélagi okkar, ætlast hún um leið til 

þess að það sé jákvætt svar frá áhorfendanum við áhorf eða lestur. „Dystópía sem skilur 

ekkert rúm eftir fyrir von, er um leið búin að tapa áætlunarverki sínu“.
17

 Eins og við 

sjáum bæði í Fahrenheit 451 og í Alphaville er það ekki aðeins dimm sýn sem birtist 

okkur, heldur er það einmitt vonin sem þessar myndir sýna okkur sem gerir þetta að svo 

mikilvægu túlkunartæki. Þetta gerir dystópísku kvikmyndina að gífurlega spennandi 

samfélagsrýni þegar vel tekst til. 

 Jean-Luc Godard, sem er án efa einn þekktasti leikstjóri Frakka, leit sjálfur svo á 

að hans ferill hefði að miklu leyti mótast af þeim atburðum sem áttu sér stað í maí 1968. 

Í raun má segja að ákveðin þáttaskil megi sjá í franskri kvikmyndagerð með 

atburðunum í maí 1968. Þetta má meðal annars sjá með brottrekstri Henry Langlois úr 

Cinématheque Français af menntamálaráðherranum André Malraux en franskt 

kvikmyndagerðarsamfélag lagðist á eitt í andstöðu sinni gegn þessum aðgerðum. Þannig 

var stofnað États Généraux du Cinéma sem voru samtök þúsunda 

                                                             
14 'auteur' 
15 Ingram, Robert. (2008). François Truffaut – The Complete Films. Köln: Taschen. Bls. 11 
16

 Ingram, 2008, bls. 7. 
17 Vieira, 2010, bls. 9. 
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kvikmyndagerðarmanna, gagnrýnenda og fleiri sem komu að kvikmyndagerð í 

Frakklandi, og varð þetta baráttuarmur þeirra gegn embættismannatengslum sem voru 

farin að teygja anga sína inn í helstu stoðir franskrar kvikmyndagerðar. Einnig urðu 

gífurleg þáttaskil í kvikmyndagagnrýni þar sem mörg þekktustu tímarit 

kvikmyndasögunnar tóku stórt stökk yfir í hina pólitísku umfjöllun og veltu upp 

samfélagslegum ágreiningsefnum jafnt sem fagurfræðilegum einkennum mynda, en 

áður höfðu þessi sömu tímarit reynt að halda sig frá þessari umræðu. Því varð hlutverk 

þessara nýju róttæku blaða að berjast fyrir auknum mætti kvikmyndalistarinnar til að 

tala til ólíkra stétta fólks en einblína ekki aðeins á kvikmyndina sem afmarkaðan miðil 

fyrir einstaklinginn. Jean-Louis Comolli og Jean Narboni, sem voru ritstjórar hins 

þekkta Cahiers du Cinéma
18

, sem var stofnað af André Bazin, breyttu Cahiers í 

róttækari miðil en áður.  

Í Fahrenheit 451 má greina ákveðna íróníu bakvið myndval Truffeut sem sýndi 

meðal annars þetta þekkta tímarit meðal bóka sem átti að brenna (sjá mynd #3), en hann 

skrifaði sjálfur mikið af greinum í tímaritið og átti eftir að taka virkan þátt í því sem 

ritstjóri síðar meir. Á sama tíma kom út enn róttækara kvikmyndatímarit, Cinéthique, 

sem margir þekktir kvikmyndagerðarmenn skrifuðu greinar í. Því má sjá að á stuttum 

tíma umbyltist ekki aðeins franskt samfélag heldur kvikmyndaarfleifð Frakklands í 

heild með áhrifum frá maí 1968. 

 

 

                        mynd #3 

 

                                                             
18

 Mikið hefur verið skrifað um sögu Cahiers du Cinéma en góð grunnkynning á blaðinu, áhrifum og sögu 

má lesa í bókinni; Bickerton, Emilie. (2009). A Short History of Cahiers Du Cinéma. Verso Books. 
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Þessi áhersla hjá stórum kvikmyndablöðum yfir í hina pólitísku og 

samfélagslegu túlkun, mátti einnig greina hjá stórum kvikmyndahópum
19

 sem börðust 

fyrir þeim möguleikum sem kvikmyndamiðilinn gæti haft fyrir samfélagið. Hér var 

hugsunin það tækifæri sem kvikmyndin gat verið til að vekja upp spurningar meðal 

fólks í myndmáli og textum myndanna. Ýmsir kvikmyndahópar voru stofnaðir en 

frægastir af þeim voru m.a. Dziga Vertov Group, sem Godard var einn af 

forystumönnum í. Godard sjálfur benti á að lærdómur maí 1968 í hans persónulegu 

kvikmyndakanónu, væri brotthvarf frá fagurfræðinni, sem hefði ráðið för, yfir í hið 

pólitíska og róttæka. Að sama skapi sagði hann að sá tími sem hann fór frá 

millistéttarkvikmyndagerð
20

 yfir í byltingarkvikmyndagerð hafi verið með þessum sömu 

atburðum.
21

 Að lokum urðu það gífurlega mikilvægar kvikmyndahreyfingar sem spruttu 

upp í kringum þennan tíma með hreyfingum eins og ‚franska nýbylgjan‘ og ‚vinstri 

bakkinn‘
22

. 

Mörg ólík öfl höfðu mikil áhrif á breytinguna hjá Godard á þessum tíma, en án 

efa má segja að franski heimspekingurinn Althusser hafi haft hvað mest áhrif á flutning 

Godards yfir í póstmóderníska og um leið róttækari kvikmyndagerð. Sumar myndir 

hans eru sagðar bein samræða við hugmyndafræði Althussers, eins og myndin Lotte in 

Italia (1971, Godard/Gorin) sem var framleidd af Dziga Vertov Group.
23

 Sá hópur 

byggði einkum á nýjum skilningi alþýðunnar við fræðimenn og niðurbroti á 

hugmyndum fólks um stéttskiptinguna, en þetta var ein af meginástæðum og þemum 

mótmælendanna í maí 1968. Baráttan frá embættisveldinu og auknu valdi sömu ættanna 

í frönsku stjórnkerfi, og nær hugmyndum Althussers um nýtingu á sameiginlegum auði 

hugvits meðal fólksins. Áhrif Althusser eru þó einnig greinileg í mynd Godard, 

Alphaville en eitt af mikilvægustu ritum Althussers fjallaði um alræðisríkið, og um 

stjórntæki ríkisvaldsins, eitthvað sem vel á við í Alphaville. 

Ýmsir fræðimenn vilja meina að skil verði við gerð myndarinnar Masculin 

féminin (1966, Jean-Luc Godard) frá hinni fagurfræðilegu frásagnarkvikmynd til hins 

pólitíska, en ég tel að Alphaville sé einmitt sú mynd sem hvað best sýni þessa byltingu 

Godard og sé í raun millibilsástand á milli þessara tveggja tímaskeiða á ferli 

leikstjórans. Þetta sjáum við meðal annars í áhrifum Althussers á Alphaville, ásamt því 

                                                             
19 'film collectives' 
20 'bourgeois' 
21 Loshitzky, 1995, bls. 25-26. 
22

 Rive Gauche 
23 Loshitzky, 1995, bls. 25. 
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að efnið dansar á línu milli eldri kanónu leikstjórans og þess sem seinna kom. Þetta má 

meðal annars sjá í fagurfræði myndarinnar sem á margt sameiginlegt við fyrri myndir 

leikstjórans, en um leið er efni myndarinnar og stílbragur með vott af því sem einkenndi 

róttækari verk hans síðar á ferlinum. Eftir að pólitíkin er orðin að meginþema 

leikstjórans má greina för einmitt yfir það sem hefur verið nefnt ‚útópíu‘ árin
24

. En þá 

var meðal annars haft eftir Godard: „Ég held að hugmynd sé fræðilegt vopn og að 

kvikmynd sé fræðilegur riffill.“
25

 Hér má greina þá áherslubreytingu sem Godard hefur 

séð í hinni nýju pólitísku mynd, en dystópían Alphaville er sú mynd sem skapar 

upphafið að þessari aðgreiningu á milli þess að vera frásagnarmynd yfir í að vera 

áhrifaríkt vopn sem síðari pólitísku myndir hans reyndu allar að verða. 

Eins og hefur verið greint hér eru áhrifin frá maí 1968 á leikstjóra mikil. Segja 

má að áhrif atburðanna í maímánuði hafi þó haft meiri áhrif á Godard. Um margt er 

samband þeirra beggja mjög athyglivert í kringum þetta tímabil, ekki aðeins vegna 

stöðu þeirra í dag fyrir okkur sem getum horft til baka og greint áhrif þeirra í sögulegu 

samhengi, heldur hvernig þeir báðir voru meðvitaðir um áhrif sín á franska 

kvikmyndagerð samtímans. Án efa eru þekktustu beinu aðgerðir þeirra í kringum maí 

1968, þegar þeir ásamt franska leikstjóranum Claude Lelouch (Un homme et une femme 

og Vivre pur vivre) stóðu fremstir meðal starfsbræðra úr fyrrnefndum og nýstofnuðum 

samtökum, États Généraux du Cinéma, að lokun Cannes hátíðarinnar ’68. Truffaut hafði 

á tímanum reynt að spila niður róttækni aðgerða sinna með þessum aðgerðum, með því 

að segja að þetta væri eðlileg ákvörðun fyrir sakir hátíðarinnar og stöðunnar í 

Frakklandi. Þannig vildi hann meina að hún myndi þá stoppa hvort sem er síðar þegar 

verkföllin og annað umrót væri farið að hafa beinar afleiðingar í Cannes.
26

 Ólíklegt 

hlýtur að teljast að róttæklingurinn Godard hafi verið sama sinnis, en upp frá þessu 

virðist hafa blossað upp smá bræðra ósætti milli þeirra. Þetta ósætti birtist meðal annars 

í þekktri mynd Godard, Tout va bien (1972) sem einnig var með-leikstýrð af Jean-Pierre 

Gorin, en þar vinnur hann beint með hugmyndir stúdenta og verkalýðsins í kringum maí 

1968. Í þessari mynd flytur Yves Montand eintal en í því er meðal annars vitnað til, 

Skjóttu píanó spilarann (Tirez sur le Pianist) eftir Truffaut, en hér er það sett upp sem 

                                                             
24 Loshitzky, 1995, bls. 26. 
25 Loshitzky, 1995, bls. 26. 
26

 Jacob, Gilles. (2008). „The 400 Blows of François Truffaut.“ Í R. Bergan (ritstjóri), François Truffaut – 

Interviews (bls.28-32). Bandaríkin: University Press of Mississippi. bls. 29. 
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skot gegn söluhyggju Truffaut og gegn því vændi í kvikmyndagerð sem Godard sagði 

að flestar sjálfhverfar frásagnarmyndir væru.
27

  

Markaðshyggja kvikmyndamiðilsins og poppmenningar almennt virðist oft á 

tíðum hafa verið Godard hugleikið efni og varð hún oft að umfjöllunarefni í myndum 

hans. Velta þarf því þó upp hvort gagnrýni Godard á Truffaut fyrir söluhyggju í 

myndum sínum eigi rétt á sér í þessu tiltekna samhengi. Tout va bien varð í raun eina af 

pólitísku verkum Godard sem komu út á árunum eftir flutning hans frá 

frásagnarforminu yfir í hið pólitíska og róttæka form, sem má segja að hafi haft leifar af 

söluvænlegum einkennum. Henni var dreift á hefðbundinn hátt og naut þess einnig að 

hafa stjörnur eins og fyrrnefndan Yves Montand en einnig Jane Fonda sem hafði fengið 

óskarsverðlaun árið áður fyrir hlutverk sitt sem vændiskonan Bree í myndinni Klute 

(Alan J. Pakula, 1971). Þetta jók vinsældir myndarinnar á alþjóðavettvangi en gerir 

innihald og umfjöllunarefni ekkert minna merkilegt. Godard og stjörnuhyggja 

kvikmyndanna er meðal annars skoðuð með Jane Fonda í Tout va Bien og verður 

athyglisvert samband á milli raunverulegra leikara og svo persóna. Þetta var svo tekið 

enn lengra í athyglisverðri kvikmynda-esseyu Godards Bréf til Jane (1972) þar sem 

ímynd Jane Fonda í tengslum við ljósmynd af henni í Víetnamstríðinu var skoðuð. 

Stjörnuskoðunin var, eins og fleira í ferli Godard, stór partur í Alphaville með 

persónununni Lemmy Caution, leiknum af Eddie Constantine. 

 

 

Kvikmyndirnar: 

 

Fahrenheit 451 
 

Fahrenheit 451 er byggð á þekktri skáldsögu Ray Bradbury og fjallar um 

framtíðarveröld þar sem bækur hafa verið bannaðar. François Truffaut aðlagaði svo 

bókina að kvikmyndaforminu árið 1966.
28

 Truffaut sem hóf feril sinn sem gagnrýnandi 

                                                             
27 Loshitzky, 1995, bls. 163. 
28 Aðlaganir voru Truffaut mikið hugarefni og má meðal annars lesa meira um túlkanir Truffaut á þessu 

hugtaki í grein hans; „L'Adaptation litteraire au cinema.“ (1958) La Revue des lettres moderne: cinéma et 

roman: éléments d‘appréciation, 36/38(1958), en einnig má lesa athyglisverða viðtalsbók Truffaut við 

Hitchcock þar sem aðlögunin er meðal umræðuþátta; Truffaut, François. (1984). trans. Helen G. Scott. 

Hitchock. New York: Simon & Schuster. 
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og hafði ávallt mikinn áhuga á bókmenntum og skrifaði hann meðal annars margar 

þekktar greinar fyrir tímarit eins og Cahiers du cinéma um aðlaganir á 

bókmenntaverkum. Hér kafar hann inn í dystópíska framtíð þar sem reglur samfélagsins 

eru aðrar en við eigum að þekkja. Myndin hefst á kynningu á aðalpersónunni Guy 

Montag sem leikinn er af Oskar Werner, en hann er slökkviliðsmaður. Í þessari 

dystópísku veröld er það ekki hlutverk slökkviliðsmanna að slökkva elda, heldur þvert á 

móti að brenna bækur. 451 á Fahrenheit er því það hitastig sem brækur brenna við. 

Strax í upphafi sjáum við hvernig Montag er óánægður. Hann veit ekki hver tilgangur 

sinn er og það er ekki fyrr en að hann kynnist ungri stúlku sem tekur eftir honum í 

eimreið sem svífur yfir borgina einn morguninn að Montag áttar sig á að hann þarf að 

leita það uppi sem hann hefur vantað. Heima hjá honum er sjónvarpsskjárinn 

miðpunktur heimilisins, nánast veggskjár og þar sem bækur eru bannaðar situr fólk límt 

við skjáinn en þar spilar ríkið þætti og annað fræðsluefni sem hentar fólki í augum 

alvaldsins.  

Í maí 1968 varð tilgangur afþreyingarinnar að miklu umræðuefni meðal 

fræðimanna og stúdenta og má segja að líkt og gerðist með þróun kvikmyndaiðnaðarins 

yfir í virkara samfélagsafl hafi mátt greina þessa auknu stjórnhyggju kapítalismans á 

fjölmiðlum í veggspjöldum á götum Parísarborgar (sjá mynd #4). 

 

 

                                       Mynd #4 („Þú ert í vímu!“) 
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Aldrei verðum við vör við neinskonar leynilögreglu eða annað lögregluvald, en 

þó virðist fólk stöðugt vera vart um sig í gegnum myndina. Þó birtist stutt myndbrot þar 

sem síðhærður unglingur er tekinn höndum fyrir útlit sitt, en það er í raun eina skiptið 

sem við verðum beint vör við lögregluvald ríkisins. Kona Montag, Linda, sem leikin er 

af Julie Christie, sem einnig leikur ungu stúlkuna Clarisse sem vakti þessa forvitni í 

Montag í eimreiðinni, situr fyrir framan sjónvarpsvegginn alla daga og stærsti 

dagamunurinn er þegar hún er valin til að taka þátt í einu sjónvarpsleikritinu sem ríkið 

heldur en svo virðist sem fólk í landinu kalli þá sem birtast á skjánum fjölskyldu, þó 

engin blóðtengsl séu við þá sem þar birtast. Guy Montag fær nóg af þessari tilgerðarlegu 

tilveru og fer að stela bókum. Í fyrstu senunni þar sem við sjáum hann lesa bók býr 

Truffaut til umgjörð sem um margt minnir á helgiathöfn, þar sem bókin er orðin að 

íkóni fyrir það sem bannað er að njóta í augum ríkisins. Eins og við sjáum í stillunum 

hér að neðan (mynd #5 og #6) má sjá hvernig Truffaut brýtur upp rammann og færir 

okkur stöðugt nær og nær hverju orði og okkur líður nánast eins og barni sem er að læra 

að lesa. 

 

  

mynd #5 mynd #6 

 

Einstök orð eins og „að trúa“
29

 fá nýtt hlutverk þegar þau eru birt í svo 

smækkaðri mynd. Stúdentar sem börðust fyrir auknu frelsi frá feðraveldi de Gaulle voru 

ekki að berjast gegn bókabrennum, en þeir voru að berjast gegn því sem bókabrennur 

stóðu fyrir. Tilgangur bókabrenna hefur alla tíð snúist um ritskoðun og stjórnun á 

menningu. Þessi stjórnun á menningu var eitt af umfangsmestu ágreiningsatriðum 

stúdenta á stjórnvöldum í kringum maí 1968. Strákar og stelpur máttu ekki sofa í sömu 

herbergjum á stúdentagörðum og klæðaburður og hár átti ekki lengur að verða að 

                                                             
29 'believe' 
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ástæðu fyrir því hvernig samfélagið tók því.  Stuttu fyrir senuna þar sem Montag les 

skáldsöguna David Copperfield í fyrsta skipti sjáum við hann uppi í rúmi að lesa 

teiknimyndasögur, en þær eru einu bókmenntirnar sem ríkið leyfir. Áhrif bandarískrar 

poppmenningar og neyslusamfélags má oft sjá í hugmyndum um teiknimyndasögur, en 

þær einkennast oft af vöntun á hinu ritaða orði. Teiknimyndasögur voru einnig eina 

lesefnið sem fólk leit við í dystópíumynd Elio Petri, Tíunda fórnarlambið (La decima 

vittima) sem kom út árið 1965.
30

 

 Á endanum missir Montag stjórn á því sem aðeins hófst sem fikt og fljótlega 

verður hann að flóttamanni undan ríkisvaldinu. Það er ekki leynilögregla eða herinn sem 

finnur að hann hefur brotið af sér með því að eignast bækur heldur er það kona hans, 

Linda Montag, sem lætur vita af því að hann hafi brotið af sér. Hér, líkt og í mynd 

Godard Alphaville, er það ekki ríkið sem heldur uppi ógnarstjórn og eftirliti heldur 

fólkið sjálft. Montag leggst á flótta og man til þess að unga stúlkan sem hann kynntist 

og kveikti í honum þennan uppreisnaranda, hafði talað um land fyrir utan borgina þar 

sem bókafólkið lifir. Montag kemst þangað fyrir rest og finnur þar ungu stúlkuna og 

samfélag fræðimanna og heimspekinga, en einnig venjulegt fólk sem hefur fengið nóg 

af alríkinu. Þar er það hlutverk hvers einstaklings að læra utanbókar eina bók og er það 

hlutverk hans að geta endursagt þá bók orð fyrir orð. Á endanum vitum við því að ríkið 

er enn til staðar, en við fáum einnig von um að möguleiki sé á breyttum tíma. 

 Truffaut fullyrti að myndin ætti 60% bók Bradburys að þakka, en 40% honum 

sjálfum.
31

 Þetta er athyglisvert samhengi þar sem Truffaut sá í raun aðlögunina sem 

tengsl á milli höfundar bókarinnar og höfundar myndarinnar. Hann sá að mikilvægast 

var að halda í anda bókarinnar og um leið orðanna, en það væri fleira hægt sem gæti 

orsakað slæma, eða í raun góða aðlögun. „Með öðrum orðum, svik við stafina eða 

andann er leyfileg ef kvikmyndagerðarmaðurinn vekur áhuga sinn í einu eða báðu, og ef 

hann nær að 1) gera sama hlut, 2) sama hlut, en betur, 3) eitthvað annað, en betra.“
32

 Að 

mörgu leyti er mikill munur á milli þessara tveggja verka, en bæði eru þau að sækjast 

eftir ólíku svari frá áhorfenda. Bókin sækir fyrst og fremst í að vekja upp spurningar 

einstaklinga gegn ritskoðun almennt, en myndin reynir þess í stað að spyrja spurninga 

um stöðu okkar í samfélaginu. Í tilfelli Truffaut tekst myndinni fullkomlega að sýna 

                                                             
30Í greininni: Thiher, Allen. „Postmodern Dilemmas: Godard‘s Alphaville and Two or Three Things That 

I know about Her.“ Boundary 2.  4(3, vor 1976). bls 947-964, er kafað dýpra í þátt teiknimyndasagna í 

persónulýsingu Lemmy Caution og vinsælda þeirra hjá popp-listamönnum. 
31 Ingram , 2008, bls. 41. 
32

 „L'Adaptation litteraire au cinema.“ (1958) La Revue des lettres moderne: cinéma et roman: éléments 

d‘appréciation, 36/38(1958) bls. 243-244. 
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þann óstöðugleika sem sjá mátti í samfélögum Evrópu og Ameríku á árunum í kringum 

1968. Hún lýsir manni sem veit illa hvert hlutverk hans er og stendur gegn kerfinu sem 

hann er alinn upp í. Montag er maður sem er alinn upp í samfélagi þar sem fólk er hætt 

að láta sig varða um hlutina og hlutir eru útskýrðir með því að þannig hafi þeir alltaf 

verið. Skemmtilegt er hér að sjá hvernig bókin og myndin þróast úr ólíkum dystópískum 

áherslum en um leið fangar kvikmyndin tíðaranda sjöunda áratugarins án þess þó að 

fórna uppruna sínum og tengslum við bókina.  

Eins og komið var að í innganginum hefur verið algengt að flokka kvikmyndina 

Fahrenheit 451 sem hefðbundinn vísindaskáldskap. Rökin fyrir því að hún sé fyrst og 

fremst vísindaskáldskapur byggjast meðal annars á því hvernig hún styðst við þá þekktu 

íkona vískindaskáldskaparins sem birtast okkur í öðrum vinsælum vísindaskáldskap; 

einteina svif járnbraut, vöntun á hinu skrifaða orði, bergmál stóra bróður og fljúgandi 

lögreglumenn. En fljótt sést að áherslan á vísindaskáldskapinn er fyrst og fremst á 

yfirborðinu.
33

  

Þannig nýtir Truffaut meðal annars sér sniðuga listræna stjórnun til að tíminn 

verði að fljótandi afli í myndinni. Allt útlit er forneskjulegt en um leið framtíðarlegt. 

Fljúgandi lestir, en um leið má sjá eldgamla brunabíla og eru bæir og þorp eins og við 

eigum að þekkja úr samtíma verskins. Ástæðan fyrir því að Truffaut gerir þessa framtíð 

að einskonar fortíð, með því að gera tímann að fljótandi hugtaki líkt og dystópían er svo 

oft, um leið fortíð, nútíð og framtíð verður í raun mun áhrifameira sú hugsjón sem hún 

kemur til skila. Árni Bergmann er einn af þeim sem hefur þótt of mikil fjarlægð við 

framtíð dystópíunnar galli og því finnst honum sögur sem gerast nær okkur á tíma mun 

heppilegri, en hann segir um þekktar dystópísk bókmenntaverk: „bæði ‚Við‘ og ‚Fagra 

nýja veröld‘ gerast í fjarlægri framtíð og sú fjarlægð gerir allt óraunverulegra, 

persónurnar óskýrari, málflutninginn óhlutstæðari.“
34

 En Truffaut brýtur þessa hugsjón 

algjörlega upp með því að gera bæði staðsetninguna og tímann að fljótandi hugtaki sem 

gæti jafnt átt við fyrir 50 árum í þýskalandi nasismans, jafnt og eftir 500 ár hvar sem er í 

heiminum. Dystópían verður að tímaleysu. Búningar, föt, bílar, allt er þetta eitthvað sem 

vekur upp kennsl hjá okkur en um leið er sá heimur sem birtist okkur um margt 

ókennilegur. Svar frá áhorfanda hlýtur því að byggjast á því hve vel hann getur 

samsamað sig við þetta umhverfi. 

                                                             
33 Ingram, 2008, bls. 44. 
34 Árni Bergmann, 1984, bls. 249. Bækurnar „Við“ eftir Jevgeníj Zamjatín sem kom út árið 1920 og 

„Fagra nýja veröld“ (1931) eftir Aldous Huxley, telur Árni gríðarlega mikilvægar í þróun dystópíunnar á 

20. öld. 
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Ógnvaldurinn í Fahrenheit 451 er ekki slökkviliðsmennirnir sem brenna bækur. 

Þeir eru aðeins að fylgja því eftir sem þeim er sagt að gera. Listin skapar í fólki 

tilfinningar og þrár sem geti stofnað því sjálfu í hættu og þess vegna þurfti að banna 

bækurnar í myndinni. En það er engin lögregla, eða njósnarar sem sjá um að hræða fólk. 

Fólkið sjálft sér til þess. Þegar þú veist aldrei hver er að fylgjast með þér, og eiginkonur 

og börn eru óhrædd við að láta yfirvaldið vita af sínum nánustu ættingjum erum það við 

sjálf sem höfum skapað óttann. „Fullkomin er sú ofstjórn ein sem ekki þarf 

leynilögreglu, sagði hann, kannski er hægt að ala upp mannkyn sem ekki vill frelsi.“
35

 

Úr hverju spruttu saklausu mótmælin hjá stúdentum í háskólum Frakklands? Andleysi 

kennara, plássleysi, auðvaldsjónarmiðum stjórnvalda, aðgerðarleysi. Stúdentar 

mótmæltu ekki einhverri ógnarstjórn sem hélt landinu í heljargreipum ógnar og hræðslu. 

Þeir mótmæltu því að fólki væri orðið sama um samfélagið. Ógnin sem birtist okkur í 

Fahrenheit 451 er sú ógn sem birtist frönskum stúdentum í maí ’68. Eitthvað sem 

byrjaði í raun sem lítill hlutur vatt upp á sig og endaði sem mótmæli sem lömuðu 

Frakkland. Upphafið voru örfáir einstaklingar í Nantes, þeir líkt og Montag stóðu upp 

gegn reglunni og norminu og fengu að gjalda fyrir það. Vonin sem kviknaði varð hins 

vegar til þess að skapa nýtt samfélag líkt og Montag sér fyrir sér undir lok myndarinnar 

Fahrenheit 451. 

 

Alphaville  
 

Alphaville sem kom út árið 1965 er fyrir margar sakir spennandi viðfangsefni þegar 

atburðir sjöunda áratugarins eru skoðaðir í víðara samhengi. Í myndinni fylgjumst við 

með leyniþjónustumanninum Lemmy Caution, sem leikinn er af Eddie Constantine. Hér 

strax vinnur Godard með hugmyndir fólks um viðtöku og hvernig tíminn sjálfur er 

hverfult hugtak. Eddie Constantine hafði náð stjörnustöðu í Frakklandi á sjötta 

áratugnum með því að leika í vinsælum b-myndum. Sérstaklega voru vinsælar 

einkaspæjaramyndir þar sem hann lék fyrrnefndan einkaspæjara, Lemmy Caution. Eftir 

þennan gulltíma og þegar flestir voru farnir að gleyma Eddie Constantine stígur Godard 

fram og velur ekki aðeins þennan leikara heldur þessa þekktu persónu til að birtast í 

heimi Alphaville og um leið til að vekja upp spurningar um hverfulleika tímans og 

viðtöku poppmenningar. Lemmy Caution sem fer undir heitinu Ivan Johnson til 

                                                             
35 Árni Bergmann, 1984, bls. 255. 
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framtíðarborgarinnar Alphaville, í dulargervi sem fréttamaður fyrir Figaro Pravda, 

verður því að einhverskonar tvípersónu eða persónuleysu.
36

 Alphaville er framtíðarborg 

uppfull af stáli og myrkri, en um leið eru staðsetningar ávallt bergmál Parísarborgar svo 

að ekki verður um villst. Jarðarbúar hræðast prófessorinn Leonard Nosferatu, eða Von 

Braun eins og hann er þekktur, en hann stjórnar borginni með ofurtölvunni Alpha 60. 

Hún stjórnast af eigin rökhyggju og er óhrædd að drepa alla þá sem trúa á úrelt hugtök 

eins og ást og von. Í gegnum myndina fáum við að fylgjast með ferð Caution í gegnum 

þessa framtíðarveröld og fáum að kynnast vélrænum íbúum hennar. Þeir sem rísa upp 

með sjálfstæðar hugsanir eru umsvifalaust drepnir. Á leið Caution í gegnum þessa 

dystópíu fellur hann meðal annars fyrir dóttur von Braun, Natachu, og nær að leysa 

hana úr álögum Alphaville. Á endanum ákveður Caution að ráða prófessorinn von 

Braun af dögum og tortíma um leið ofurtölvunni Alpha 60. 

 Strax í byrjun myndarinnar erum við kynnt fyrir andhetjunni, en það er 

ofurtölvan Alpha 60. Breytileg staða frásagnarinnar í gegnum myndina, þá bæði frá 

Lemmy Caution og svo Alpha 60, gerir það að verkum að sögupersónan verður að 

afstæðu hugtaki í gegnum myndina. Þetta sjáum við eftir að horft er á myndina í fyrsta 

skipti, en í endann á myndinni er Alpha 60 eyðilögð og því verður staða Alpha 60 sem 

sögumaður líkt og Lemmy Caution athyglisverð. Alpha 60 verður að einhverskonar 

guðsrödd sem fær á sig stærri vídd en af einföldum andstæðing Lemmy Caution. 

Hvernig getur þessi dána vera horft aftur og sagt frá atburðunum? Hér er mikilvægt að 

aðgreina skapara Alpha 60, prófessorinn von Braun, frá sköpunarverkinu Alpha 60. 

Prófessorinn skapar vissulega tölvuna, en sköpunarverkið hefur fengið á sig stærra líf. 

Tölvan stjórnar borginni og við fáum á tilfinninguna að prófessorinn sé aðeins orðinn að 

stjórntæki síns eigin sköpunarverks.  

Þegar Lemmy Caution eyðileggursvo Alpha 60 í endann ráfar fólk meðfram 

veggjum líkt og vitstola. Það sem stjórnaði þeim er horfið og því vita þau ekki lengur 

hvað skal gera. Aðeins þau sem ekki voru fönguð af þessu ógnarvaldi sleppa, líkt og 

Lemmy Caution og Natacha. Hér virðist Godard bergmála áhyggjur yfir stjórnmætti 

kapítalísmans í Frakklandi. Margir töldu að ekki væri hægt að lifa af ef stjórnsýslan 

myndi hverfa. Godard virðist í Alphaville ekki aðeins hafa skynjað þá uppreisn sem var 

væntanleg í París og víðar, heldur einnig áttað sig á því að þetta yrði ekki bardagi sem 

yrði háður á götunum heldur þyrfti einnig að vinna hann í hugum fólks. Eins og var 

                                                             
36

 Bruyn, Eric de. (2003). „Alfaville, or the Utopics of Mel Bochner.“ Grey Room, 10(vetur, 2003), bls. 

91. 
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kynnt í upphafi ritgerðar var fólk fljótt að taka Gaullistaflokk de Gaulle fagnandi þegar 

kosningar voru boðaðar eftir mótmælin, þrátt fyrir allt sem hefði áður gerst. Fólk sótti í 

stillingu og í hið þekkta. Það í raun þorði ekki að sjá hverjar afleiðingarnar hefðu annars 

orðið. Þeir sem vildu breytingar höfðu talað og nú var komið að hinum þögla meirihluta 

að falla aftur til aflsins sem hafði ráðið hag þeirra.
37

 

Ég hóf þessa ritgerð á þekktum orðum úr maí-mótmælunum 68‘, 'Framtíðin mun 

aðeins innihalda það sem við setjum í hana í dag', en svo virðist sem þetta sé áhersla 

Godards í gegnum myndina. Ein setning er endurtekin aftur og aftur, bæði af Lemmy 

Caution og Alpha 60, en það er: „Enginn hefur lifað í fortíðinni, og enginn mun lifa í 

framtíðinni“.
38

 Alpha 60 bætir síðar við þessari setningu: „Nútíminn er form alls lífs.“
39

 

 Hér gæti sumum fundist einkennilegt að Godard velji framtíðarmynd, sem gerist 

á fjarlægri plánetu sem bestu aðferðina til að sýna samtímavandamál Frakklands og 

Parísar. En hér erum við enn á ný minnt á það að dystópía líkt og útópía er ekki aðeins 

staðleysa, heldur tímaleysa. Dystópía er fjarlægur staður sem er smíðaður til að skoða 

samtímann. Alphaville er sjálf staðsett á ystu mörkum vetrarbrautarinnar, en um leið er 

hún spegilmynd Parísar 1965. „Alphaville er tvífari Parísar, sem gerir París kleift að sjá 

sig sjálfa í öðru ljósi en vanalega.“
40

 

 Ég vil færa rök fyrir því að eitt af helstu einkennum Godards á árunum sem 

komu á eftir hafi fyrst verið kynnt í Alphaville, en það er einmitt þetta samtal leikstjóra 

og borgar. Margir líta á mynd Godard, Masculin, féminin, frá árinu 1966 sem hans 

fyrstu mynd sem kafaði djúpt ofaní samtíma Parísar og Frakklands, og virðist sem sumir 

líti fram hjá Alphaville fyrir þær sakir að hún eins og fleiri myndir Godard nýtti sér 

stílbrögð af sviði rökkurmyndarinnar og glæpamyndarinnar og svo virðist sem sumir 

hafi misst af þeim gífurlegu hugmyndaaukum sem birtist í myndmáli Alphaville eins og 

þeirra sem komu síðar. Í Masculin, féminin birtist titilspjald sem segir „Börn Marx og 

Kóka-kóla“
41

 en þó þetta sé augljósara viðfangsefni þar er þetta í raun og veru einnig 

meginþema Alphaville. Eins og sést með þessum tveim myndum sem komu út með árs 

millibili er innihald þeirra um margt líkt. Godard reynir í Alphaville að sýna fólki París 

framtíðarinnar, ef áfram heldur, með skoðun á Alphaville, en svo er eins og Godard hafi 

                                                             
37 Dogan, 1984, bls. 274. 
38 No-one has lived in the past and no-one will live in the future 
39 The present is the form of all life. 
40 Bruyn, 2003, bls. 92. Aðrir hafa skrifað um þessa birtingarmynd Parísar eins og Allen Thiher, 1976, 

bls. 949: „Alphaville presents Paris in terms of a totalitarian future that is really a pop vision of the 

present.“ 
41 „Les enfants de Marx et de Coca Cola.“ 



22 
 

talað beinna út við gerð Masculin, féminin og tali beint til þess tíðaranda þar sem 

ameríski Kóka-kóla kapítalisminn hafði umbylta París að innan.  

 En hvað gerir þá mynd eins og Alphaville að betri og sterkari samtímaádeilu en 

Masculin, féminin, mynd sem kom út ári síðar og fjallar í raun um það sama? Í stað þess 

að nota dystópíska hugmyndafræði var um skýrara myndmál um að ræða í Masculin, 

féminin, þar sem París og kapítalisminn er ekki settur í hulu framtíðarlands í geimnum. Í 

raun er Masculin, féminin á ákveðin hátt satíra á þau gildi sem voru ríkjandi í 

samfélaginu, og því voru þau ekki uppbyggileg, heldur í raun aðeins að sýna á skýran 

hátt þau vandamál sem um hefur verið rætt. Satíran býst ekki við neinu mótsvari frá 

viðtakanda. Á hinn bóginn er það eitt meginmarkmið dystópíunnar að vekja von í huga 

lesenda og áhorfanda. Þannig sýnir dystópían neikvæða sýn á framtíðina, en um leið á 

hún að vekja jákvæð viðbrögð í augum áhorfandans. Um leið sé þessi framtíð aðeins 

möguleiki en ekki staðreynd, sem hægt er að umbylta. Dystópíur sem hafa ekkert rúm 

fyrir von, hafa um leið tapað áætlunarverki sínu. Því enda dystópíur oft á því að sýna 

smá vonarglætu.
42

 Í Alphaville sjáum við aðalpersónurnar fara í burtu frá Alphaville og 

hefja nýtt líf, en þó vitum við ekki hvað verður um þau. Þau eru Adam og Eva að hefja 

nýtt líf þar sem vonandi er ástandið betra en í Alphaville. 

En ef við skoðum þessa ofurvél, Alpha 60 aðeins betur, sést margt fróðlegt. 

Alpha 60 virðist stjórna öllu í landi Alphaville. Þannig velur hún hverjir skulu teknir af 

lífi og hverjir skulu fá að lifa. Í raun er engin þörf fyrir leynilögreglu eða annað hervald 

til að stjórna þegnunum. Þeir trúa á þessa Alsjá
43

 og trúa öllu því sem hún segir.
 44

 Þeir 

eru drepnir í Alphaville sem gráta sorgartár, þeir sem elska, þeir sem trúa. Alsjáin – 

Alpha 60 sér allt, alltaf, einmitt útaf því að allir í Alphaville trúa því að hún geri það. Öll 

valdbeiting og ofstjórnun í Alphaville er óþörf, valdið felst í því að fólkið sjálft sér um 

að viðhalda henni. Það er máttlaust og aðgerðarlaust og horfir aðeins á úr fjarlægð líkt 

og því komi ekki við hvað gerist í samfélagi þess. Kerfið í Alphaville er ósýnilegt og 

sýnist því vera fullkomlega eðlilegt. Þetta er einmitt það sem stúdentar og 

verkalýðshreyfingar mótmæltu svo harðlega í Frakklandi 1968. Einstaklingurinn var 

                                                             
42 Vieira, 2010, bls. 9. 
43 'Panopticon' 
44 Frábær umfjöllun um dystópíska hugmyndafræði og hugmyndfræði alvalds má finna í bók Michel 

Foucault, Gæsla og Refsing sem kom upprunalega 1975, þar kemur Foucault einnig inn á umfjöllun um 

Alsjá, en hún er þekkt hugmynd Jeremy Bentham sem gengur út á miðlægt afl sem hefur eftirlit með öllu 

sem á sér stað í kring (við trúum því að hún sjái allt hvort sem hún gerir það eða ekki, þessi 

hugmyndfræði hefur meðal annars verið nýtt í smíði fangelsa útum allan heim.) Finna má frekari 

upplýsingar um þetta kerfi meðal annars í; The Works of Jeremy Bentham, vol. 4(1843) og Flögð og fögur 

skinn (1998) í kaflanum „Fleira þarf í dansinn en fiman fót.“. 
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horfinn og ungt fólk áttaði sig illa á framtíð sinni í kapítalísku samfélagi. Ungt fólk og 

stúdentar í kringum mótmælin í maí 1968 fundu sérstaklega fyrir áhyggjum tengdum 

framtíð sinni í þessu nýja kapítalíska ríki sem Frakkland var orðið og mátti greina 

þennan anda í veggspjöldum á götum Parísar (sjá mynd #7), en sem fyrr gefa 

veggspjöldin oft skýra mynd af þeim anda sem birtist á götum Parísar í kringum þetta 

tímabil.  

 

 

 mynd #7 („Ung stúlka trufluð af því 

að hugsa of mikið um framtíðina“) 

 

 

Alpha 60 virðist bergmála um margt bæði þann anda sem mátti sjá í París á 

þessum umrótartíma en einnig Godard. Í miðri mynd fáum við að heyra heimspeki 

Alpha 60 birtast um mannkynið og lífið. Godard skeytir inn í senuna myndum af 

ungmennum í skugga, en við höfum aldrei áður fengið að kynnast þessum ungmennum í 

myndinni og því standa þessir myndrammar fyrir utan heim Alphaville (sjá mynd #8, 

mynd #9 og mynd #10).  
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mynd #8 mynd #9 mynd #10 

   

Skuggi Alpha 60 virðist teygja sig yfir andlit þeirra þar sem hann lýsir tilveru 

sinni. Hvernig Alpha 60 sé aðeins náttúruleg afleiðing mannsins sjálfs og aðgerðarleysis 

hans. Um margt bergmálar þetta viðhorf Godard til Alphaville, viðhorf stúdenta til 

stjórnvalda Frakklands og de Gaulle. Aftur eru það veggspjöld sem birtist á götum 

Parísar sem gefa okkur ágætis innsýn í tíðarandann, en eins og sjá má eru um margt 

ótrúleg líkindi milli myndmáls Alphaville og hugmynda listamanna og stúdenta á 

þöggunarmætti alríkisins, þessum skugga sem teygir sig yfir andlit ungdómsins í tilraun 

til að stjórna honum (sjá mynd #11).  

 

 

                                   mynd #11 („Verið ung og haldið kjafti“) 

 

Alpha 60 er ekki ógnin heldur við sjálf. Við erum skaparar ógnarinnar og 

viðhöldum henni. Ég-kynslóðin var því tilraun til afturhvarfs til einstaklingshyggju í 
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stað þess að skoða fólk í hópum. Fjöldinn er eitt af meginþemum dystópíunnar. 

Einstaklingurinn og val hans er ógnin við alríkið. Eða eins og Alpha 60 segir svo 

réttilega; „Ég sé. Fólk er orðið að þrælum líkinda. Alphaville er draumastaður þeirra, 

tæknisamfélag.“
45

 Alpha 60 meinar hér að fólkið vanti einhverja eina rödd sem geti sagt 

því hvað sé rétt og rangt, að líkindin séu af hinu illa. Hér erum við aftur komin að einni 

mestu ógn dystópíunnar, fjöldanum. Eða ef við vitnum í einn merkasta mann ‚nýja 

vinstri‘ sem var stjórnmálaafl sem spratt upp úr þeirri hugmyndafræði sem um hefur 

verið rætt hér í kringum byltingar sjöunda áratugarins og þá sérstaklega franska maí, 

Raymond Williams sem sagði í tengslum við dystópíuna: „Að hugsa, finna, eða jafnvel 

tala um fólk sem ‚fjöldann‘ er að gera bókabrennurnar og eyðingu borganna þetta meira 

mögulegt“
46

 Í raun var þetta einmitt það sem París var orðin að á tímum Alphaville. 

Frelsi einstaklingsins var stöðugt að minnkaog það var umfram allt aðgerðarleysi 

einstaklingsins sjálfs en ekki ógnarstjórn De Gaulle sem orsakaði þessar breytingar.  

Hér birtist samt enn eitt dæmið um tvöfalt eðli dystópíunnar. Fjöldinn er ógnin 

sem höfundar berjast gegn, en um leið er það hlutverk dystópíunnar að tala til fjöldans 

en ekki einstaklingsins. Dystópían er því um margt sérstök fyrir þær sakir að hún sækist 

ekki aðeins eftir jákvæðu svari frá viðtakanda, heldur reynir hún að ná því í gegnum 

félagsleg en ekki einstaklingsleg gildi, og að framtíðin sem birt sé aðeins möguleiki sem 

hægt er að forðast.
47

 Hér gætu sumir spurt sig hvernig mynd eins og Alphaville sé þá að 

sýna samtíma Parísar, en það er einmitt útaf því að þrem árum fyrir raunverulega 

upplausn voru menn eins og Godard farnir að skynja hana og reyna að bregðast við 

henni. Dystópían er því einstök í því að með áherslunni á framtíðina er verið um leið að 

tengja viðtakendur við hættur samtímans með því sem þar birtist. Ef framtíðarhugsunin 

er ekki augljós er hætta á að fólk geti lesið myndefnið sem satíru á samfélagið og það 

um leið verður til þess að fólk tekur ekki á móti efninu á jákvæðan hátt. 

Hlutverk tungumálsins í myndum Godard er mikilvægt. Í Alphaville birtist það 

einnig sem mikilvægur hlekkur í myndmálinu. Hér sjáum við enn eitt dæmið um það 

hvers vegna Alphaville virðist vera sú mynd sem sýni best það millibilsástand á ferli 

Godard frá frásagnarforminu yfir í hið pólitíska, þannig er hann eins og í síðari myndum 

                                                             
45 I see. People have become slaves to probability. Alphaville is their ideal place – it‘s a technological 

society, 
46 Milner, Andrew. (2003). „Utopia and Science Fiction in Raymond Williams.“ Science Fiction Studies, 

30(2: júlí, 2003). bls 202. – „That to think, feel, or even speak of people in terms of ‚masses‘ is to make 

the burning of the books and the destroying of the cities just that much more possible.“ 
47 Vieira, 2010, bls. 9. 
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að sína fram á hermiáhrif
48

 poppmenningar og tungumálsins með tilvitnunum í menn 

eins og Henri Bergson og Blaise Pascal. En um leið er það tungumálið sem á að sigra 

illmennið Alpha 60 að lokum. Þetta er fyrst og fremst sýnt í gegnum skáldið Paul 

Éluard. Því verður tungumálið að vandmáli og lausn.
49

 Biblía fólksins í Alphaville er 

orðabók, en þegnarnir virðast illa skilja þegar orðin eru sett í fagurfræðilegt samhengi. 

Natacha von Braun, sem leikin er af Önnu Karina lærir því að meta lífið loks þegar hún 

skilur innihald ljóðlistar Paul Éluard. Hún talar ekki til Caution heldur til áhorfandans 

(sjá mynd #12). 

 

 

 

 
       mynd #12 

 

 Þannig bjargast Natacha frá glötun og getur ferðast með Lemmy Caution aftur til 

jarðar. 

 Um margt endurspeglar Alphaville Parísarborg í kringum maí 1968. Viljandi 

passar Godard sig á því, líkt og Truffaut gerði með Fahrenheit 451, að útlit 

framtíðarborgarinnar sé í raun ekkert ólíkt samtíma kvikmyndarinnar. Dystópían fær hér 

gífurlega mikilvægt hlutverk þar sem tilraun er gerð til að umbylta hugsanagangi 

                                                             
48

 'mimetic' 
49 Thiher, 1976, bls. 954. 
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áhorfenda á samtíma sínum í gegnum framtíðarlandið sem á skjánum birtist. Á endanum 

stendur Alphaville eftir sem athyglisverð dystópía sem sýnir okkur viðhorf leikstjórans á 

árunum fyrir maí 1968. Við sem njótum þess að geta horft yfir tímabilið og feril Godard 

í heild getum hæglega séð hvernig myndin er skýr vottur um umbreytingarferli hans yfir 

í hina pólitísku kvikmynd. 

 

 

Lokaorð 

 

Dystópíur eru fyrir margt spennandi fræðiefni. Svo virðist sem þær njóti hvað sterkastra 

áhrifa þegar umrót á sér stað í grunngildum samfélaga. Dystópían nær sjaldan tengslum 

við áhorfendur sína nema þegar hún býr yfir samtímaádeilu. Þetta mátti t.d sjá í Kanada 

á árunum 1963-1972, þar sem dystópískur skáldskapur varð vinsæll á sama tíma og 

skriðdrekar keyrðu um götur Montreal. Á Ítalíu komu fram höfundar eins og Elio Petri, 

sem með mynd sinni Tíunda fórnarlambið gagnrýndi kapítalismann og kraft fjölmiðla 

til stjórnunar þegna. Á Ítalíu varð sú bylting sem átti sér stað þekkt sem ‚heita haustið‘ 

og þar, líkt og í Frakklandi, brutust út mótmæli sem náðu yfir mestallt landið. Í 

Bretlandi og Bandaríkjunum mátti einnig greina miklar áherslur á dystópíuna, þar sem 

Stanley Kubrick gerði myndina A Clockwork Orange í Bretlandi, og menn eins og 

Charlton Heston léku í hverri dystópíunni á fætur annarri í bandarískum 

kvikmyndahúsum. Í Frakklandi mátti sjá þetta í vali Jean-Luc Godard og François 

Truffaut á dystópíunni sem samfélagslegu gagnrýnistæki. Rannrsóknarspurningin í 

þessari ritgerð gekk út á að skýra það hvers vegna þessir merku leikstjórar ákváðu á 

svipuðum tíma að takast á við dystópíuna, en eins og greint hefur verið hérna er það 

einmitt vegna einhverra ytri áhrifa sem verið er að gagnrýna. Fyrir Godard varð 

dystópían ekki aðeins að gagnrýnistæki á innviði fransks samfélags heldur átti tímabilið 

sem í raun er til umfjöllundar í mynd hans Alphaville eftir að breyta ferli hans um 

ókomna tíð. Fyrir Truffaut urðu áhrifin ekki jafn sterk, en enn stendur mynd hans 

Fahrenheit 451 eftir sem mikilvægur hlekkur í ferli leikstjórans. 

Það er vissulega von ritgerðarhöfundar að fólk geti áttað sig á hversu mikilvægt 

greiningartæki dystópían er. Hvernig hún stendur ekki aðeins sem skoðun á því 

samfélagi sem hún er sköpuð í, heldur einnig hvernig hún vinnur með áhorfendur á 
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annan hátt en hefðbundinn vísindaskáldskapur. Þessi leit við að fá jákvætt virkt svar hjá 

áhorfendum gerir hana að merkilegum greinaflokki. Dystópían er því gríðarlega fróðlegt 

og spennandi fyrirbæri sem þörf er á í dag ekki síður en á sjöunda áratug síðustu aldar.  
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