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Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um nokkrar vel þekktar vísindakvikmyndir og skyggnst inn í 

búninga- og umhverfishönnun þeirra í samhengi við persónusköpun. Myndirnar sem teknar 

eru fyrir eru Metropolis (1927) og Things to Come (1936), Barbarella (1968) og The Fifth 

Elment (1997) og að lokum báðar útgáfur af The Day the Earth Stood Still (1951 og 2008). 

Mismunandi framtíðarsýnir eru skoðaðar út frá ólíkum hugsunarhætti eftir því tímabili í 

sögunni sem þær voru gerðar á. Stuðst er við hugtök eins og mjúkan og harðan 

vísindaskáldskap, útópíur og dystópíur. Með það að leiðarljósi er hið stílhreina og 

staðnaða, sem oft fyrirfinnst í vísindamyndum, borið saman við ferskar og nýjar 

hugmyndir sem hafa komið fram í örfáum tilvikum eins og í Barbarellu og The Fifth 

Element. Einnig er rætt um einföldun í vísindaskáldskap og hvernig hún hefur haft áhrif á 

vísindakvikmyndir almennt séð. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að nokkur stöðnun hefur 

átt sér stað í ýmsum hönnurnarþáttum vísindakvikmynda og þess vegna þyrfti ef til vill 

nýjan andblæ hugmynda inn í hið fastmótaða kerfi vísindaskáldskapar- og mynda.  
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Inngangur 

Þegar ég var yngri hafði ég ekkert gaman af vísindaskáldskap, eða svo hélt ég. Ég var hins 

vegar mjög hrifin af fantasíu og ýmis konar ævintýrum. Ég virtist hafa bitið þá hugmynd í 

mig að vísindaskáldskapur væri mestmegnis bækur um þrífætt vélmenni, sem skjóta 

leisergeislum með hausnum og ætla sér að taka yfir heiminn. Þetta þótti mér óspennandi 

hugmynd. Var það kannski öll þessi framúrstefnulega tækni í vísindaskáldskapnum sem 

mér þótti fráhrindandi? Líklegast ekki í ljósi þess að ég beið í ofvæni alla vikuna eftir að 

sjá næsta Nýjasta tækni og vísindi þátt sem beið handan við hornið sneisafullur af 

tilgangslausri nýrri tækni, ef til vill á þróunarstigi og álíka absúrd að fá hugmynd um að 

búa slíkt til eins og að setja á blað dæmigerða framtíðarsýn úr vísindaskáldskap. Nei, ég 

held það hafi aðallega verið sannfæring mín um hversu stóran þátt þrífæturnir spiluðu í 

öllum vísindaskáldskap og hvað mér fannst hugmyndin um það vera út í hött. Enn þann 

dag í dag finnst mér hugmyndin um þrífætur vera fáranleg en ég hef lært að meta ýmislegt 

annað mjög mikils, einmitt vegna fáranleikans. Ef til vill er það þess vegna sem ég hef 

ákveðið að skoða og fjalla um mismunandi framtíðarsýnir út frá búningum, umhverfi og 

tíðaranda í nokkrum vel völdum vísindakvikmyndum. 

 Fyrst verður fjallað um uppruna og skilgreiningar á hugtakinu „vísindaskáldskapur‟ 

og athugað hvernig hann er frábrugðinn venjulegri fantasíu í bókmenntum. Þetta verður 

síðan tengt kvikmyndaheiminum. Þá mun ég bera saman tvær snemmbúnar framtíðarsýnir: 

Metropolis (Fritz Lang, 1927) og Things to Come (William Cameron Menzies, 1936), sem 

var gerð eftir skáldsögu H. G. Wells, en hann skrifaði einnig kvikmyndahandritið. Því næst 

ætla ég að bera saman búningagleðina í tveimur myndum sem komu út með löngu millibili 

en tengjast í gegnum afar sérstaka búningahönnun: Barbarella (Roger Vadim, 1968) þar 

sem Paco Rabanne hannaði búningana og The Fifth Element (Luc Besson, 1997) með Jean 

Paul Gaultier sem búningahönnuð. Síðan ætla ég að bera saman The Day the Earth Stood 

Still við endurgerðina af sjálfri sér (Robert Wise leikstýrði fyrri útgáfunni, Scott 

Derrickson þeirri síðari) og velta fyrir mér hver munurinn sé á skoðunum gagnvart öðrum 

lífsformum útí geimnum byggt á klæðaburði og viðbrögðum við þeim þá (1951) og nú 

(2008). Hugtökin útópía og dystópía verða höfð til hliðsjónar ásam mjúkum og hörðum 

vísindaskáldskap. Nýjasta tækni í efnaþróun verður síðan skoðuð og hvernig hún hefur 

ekki haft áhrif á vísindakvikmyndir. Að lokum er velt upp þeirri spurningu hvers vegna 

Barbarella og The Fifth Element eru svona sér á báti og hvort hinum upphaflegu íkonísku 
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ímyndum margra hluta sem voru hamraðir inn í útlit hefðbundinna vísindamynda frá 

upphafi verði ekki breytt. 
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1. Uppruni vísindaskáldskapar: skilgreining 

Það er mjög umdeilt hvert upphaf vísindaskáldskapar sé en nokkuð ljóst er að náin tengsl 

ríkja á milli hans og fantasíu. Til eru margar skilgreiningar á því hvað vísindaskáldskapur 

er og margar hverjar ganga svo langt að telja Biblíuna til þeirrar bókmenntagreinar.
1
 Sjálfri 

finnst mér það ekki sannfærandi og held mig því við aðeins afmarkaðri skilgreiningu sem 

skilur Biblíuna eftir í fantasíudeildinni. Ágætis skilgreining á því hvernig 

vísindaskáldskapur er ólíkur annarri fantasíu felst í því að fantasía þarf ekki að útskýra sig 

og réttlætir hið óútskýranlega með töfrum í stað vísindalegra lögmála. Ef skilgreina á hins 

vegar vísindaskáldskap á hans eigin forsendum þá mætti grípa til skilgreiningar 

kvikmyndafræðingsins Greggs Rickman: „Vísindaskáldskapur er skáldskapur um vísindi 

og þær breytingar sem tækninýjungar gætu haft í för með sér‟,
2
 en einnig skilgreiningar 

fræðimannsins og rithöfundarins  Adams Roberts: „Texti vísindaskáldskapar fjallar bæði 

um sitt sérstaka efni og einnig, alltaf, um vísindaskáldskap.‟
3
 

 Þrátt fyrir hinar ýmsu skilgreiningar er Frankenstein (1818) eftir Mary Shelley 

oftast talin  til fyrstu vísindaskáldverka.
4

 Shelley kom frá menntuðu heimili þar sem 

framsækin hugsun var í hávegum höfð. Hún skrifaði bók sína með kenningar virts 

eðlisfræðings þess tíma að leiðarljósi, Luigi Galvani, um að rafmagn væri undirstaða 

hreyfinga og hægt væri að láta dauðar lífverur hreyfa sig með hjálp þess. Þó að það sé 

löngu búið að afsanna þessar kenningar er Frankenstein staðfesting á þeim hugsunarhætti 

sem skilgreina má vísindaskáldskap með – að líta á nýjustu tækni og vísindi og spyrja sig: 

Hvað ef?
5
 

 Segja má að 1920 hafi greinin vísindaskáldskapur orðið þekkt sem fyrirbæri þegar 

flóðbylgja af aðgengilegum, ódýrum teiknimyndablöðum litu dagsins ljós. Þau voru kölluð 

„pulp“ blöð þar sem þau voru prentuð á ódýran pappír. Fyrsta blaðið sem innihélt 

vísindaskáldskap var kallað Amazing Stories og kom út 1926 en útgefandi þess, Hugo 

                                                 
1
 Adam Roberts, Science Fiction: The New Critical Idiom, Routledge, New York, 2000, bls. 49. 

2
 Enska: „Science fiction is fiction about science and the changes new technologies might bring about.‟ 

Gregg Rickman, ritstjóri, The Science Fiction Film Reader, önnur útgáfa, Limelight Editions, Milwaukee, 

2009, bls. xiv. 
3
 Enska: „The SF text is both about its professed subject and also, always, about SF.‟ Adam Roberts, Science 

Fiction, bls. 89. 
4
 Frankenstein er þó oft skilgreind sem gotnesk saga (hrollvekja) en það er oft stutt á milli hrollvekju, 

fantasíu og vísindaskáldskapar bæði í bókmenntum og kvikmyndum. Adam Roberts bendir á að það má gera 

ráð fyrir því að hvað sem kann að teljast vera vísindaskáldskapur fyrir aldamótin 1900 var ekki flokkað svo 

opinberlega því það var ekki til nein sérstök skilgreining, þetta var einfaldlega flokkað með annarri fantasíu. 

Adam Roberts, Science Fiction, bls. 3. 
5
 Declan Whitebloom, Prophets of Science Fiction: Mary Shelley, Heimildaþáttur, Science Channel, 

Bandaríkin, 2011. 
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Gernsback, kallaði efnið „Scientifiction‟.
6
  Þarna var kominn vettvangur fyrir höfunda 

vísindaskáldskapar til að birta verk sín sem annars fengust ekki birt vegna þess að þau 

þóttu óæðri öðrum bókmenntum. Þar má nefna höfunda á borð við Edgar Rice Burroughs, 

H. G. Wells og Ray Bradbury. Þessi tími er oft nefndur gullöld vísindaskáldskapar og stóð 

yfir í rúman áratug. Smám saman fóru menn að gefa út bækur og síðan tóku sjónvarp og 

kvikmyndir við. Vísindaskáldverk í bíómyndaformi urðu fyrst viðurkennd um 1950. 

Kvikmyndir sem við lítum á í dag sem meistaraverk, svo sem Metropolis frá 1927 undir 

leikstjórn Fritz Lang, voru alls ekki viðurkenndar og þóttu mjög skrítin verk á sínum tíma.
7
 

Fyrsta bíómyndin af þessum toga er þó A Trip to the Moon eftir George Méliès en hún var 

gerð 1902.  Méliès var oft nefndur faðir tæknibrellna þannig að við getum þakkað honum 

fyrir að leggja grunninn að tæknibrellunotkun, því í dag eru ýmsar gerðir af 

vísindaskáldskap eitt vinsælasta formið í bíóheiminum þar sem nýjustu og flottustu 

tæknibrellurnar eru sýndar.
8
 

 Það má segja að vísindaskáldskapur sé líka stór hluti af vísindum. Myndlíkingarnar 

sem eru svo stór hluti af vísindaskáldskap gefa færi á víxlverkandi áhrifum á vísindin. Þó 

að margar hugmyndir vísindaskáldskapar séu strangt til tekið ekki vísindalegar geta þær 

haft áhrif á hugmyndir manna um möguleikana. Sem dæmi má taka miklahvell. Það er ekki 

hægt að sanna vísindalega að hann hafi átt sér stað, en hugmyndin um það styður margt 

annað sem hefur verið sannað og styðst á sama máli við hið sannaða. Tilgátan er engu að 

síður skáldskapur sem í sínu samhengi hjálpar til við vísindalega sönnun. „Að hugsa í 

myndlíkingum er að hugsa skáldlega, sama hversu samofnar vísindunum myndlíkingarnar 

eru‟ segir Adam Roberts.
9
 Þetta sést glögglega í mörgum vísindamyndum sem hafa ögrað 

fólki til að hugsa út fyrir rammann sem er jafnframt mikilvægur þáttur í vísindalegum 

kenningum. 

 

 

 

                                                 
6
 J. P. Telotte, Science Fiction Film: Genres in American Cinema, Cambridge University Press, Cambridge, 

2001, bls. 69; Peter Nicholls, ritstjóri, The Science Fiction Encyclopedia, Doubleday & Company, Inc., New 

York, 1979, bls. 485. 
7
 Gregg Rickman, ritstjóri, The Science Fiction Film Reader, bls. xiv. 

8
 Gregg Rickman, ritstjóri, The Science Fiction Film Reader, bls. xv. Þess má geta að Meliès starfaði sem 

töframaður. J. P. Telotte, Science Fiction Film, bls.79. 
9
 Enska: „Thinking metaphorically is thinking fictionally, however grounded in science those metaphors 

might be.‟ Adam Roberts, Science Fiction, bls. 53. 
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2. Metropolis og Things to Come: mismunandi framtíðarsýnir 

Til þess að hægt sé að fjalla um framtíðarríki og vísindakvikmyndir er nauðsynlegt að 

útskýra hugtökin útópía og dystópía. Útópía varð fyrst til í verki Thomas More, Utopia 

(1516). Það er blanda af orðunum eutopia, sem þýðir góður staður, og outopia, sem þýðir 

staðleysa. Útópía er fullkomið samfélag, án spillingar og neikvæðni. Hún sækir fram á við 

og styður tæknina sem bjargvætt samfélagsins. Útópíur og vísindaskáldskapur mættust á 

miðri leið þegar rithöfundar í lok 19. aldar fóru að hætta að tala um betri stað (eutopia) og 

byrjuðu að tala um betri tíma (euchronia) og trúðu því að með tímanum og þróun 

tæknivæðingarinnar væri hin raunverulega koma útópíunnar óhjákvæmileg.
10

 Þessi trú kom 

með þráhyggju mannsins fyrir framförum.
11

 Hins vegar eru fáar vísindamyndir sem 

innihalda útópíur, eftir að margir misstu trúna á slíkum stað, í ljósi þess að hingnun verður 

ekki afstýrt. Það var mikil bölsýni á eyðileggingarmátt vísindanna sem var verið að skapa á 

stríðstímunum þegar vísindamyndin var að ryðja sér til rúms. Þess vegna sneru flestir sér 

að dystópíum. Dystópía er andstæða orðsins útópía og endurspeglar hræðilegan heim sem 

hentar fáum að búa í. Oftar en ekki eru dystópíur mjög pólitískar og sýna hvernig 

samfélagið verður, haldi það áfram í farvegi sínum. Þær virka sem viðvörun gegn 

hugmyndum manna um fyrirmyndarsamfélög.
12

 Þetta kemur oft fram annað hvort sem ótti 

við vélvæðingu og tækni – að  hún muni stjórna lífi mannsins – eða þá í formi dómsdags.
13

 

 Metropolis (1927) fjallar um það að maðurinn muni ánytjast vélinni og þar með 

tækninni. Hún er sýnd í neikvæðu ljósi og dregur fram dystópíska stórborg, skýjakljúf eftir 

skýjakljúf, sem gengur fyrir vélum. Í stórborginni býr elítan, en verkalýðurinn dvelur allur 

undir henni og kemur upp í lyftum tólf tíma í senn til þess að halda vélunum gangandi. 

Almúginn er þræll yfirstéttarinnar með því að vinna erfiðisvinnu til þess að samfélagið geti 

þrifist og dafnað, án þess þó að verkafólkið fái sjálft að njóta umbunar erfiðisins. 

Söguþráður myndarinnar segir frá syni stjórnanda borgarinnar sem fer í fyrsta sinn niður í 

undirheima og upplifir erfiði verkalýðsins. Síðan þarf hann að koma í veg fyrir að borgin 

tortími sjálfri sér. 

 Metropolis er í raun sett upp eins og dans. Senur úr henni verða eins og uppfærsla á 

dansi eða koreógrafaðar, til dæmis þegar verkafólkið sést í vinnu sinni við að ýta á takka, 

                                                 
10

 Peter Nicholls, ritstjóri, The Science Fiction Encyclopedia, bls. 622. 
11

 David Seed, Science Fiction, A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, 2011, bls. 75-

76. 
12

 Peter Nicholls, ritstjóri, The Science Fiction Encyclopedia, bls. 184. 
13

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Við skulum vaka um dimmar nætur og horfa til himna: Marsbúar og sæborgir og 

önnur ó-menni‟, í Heimur kvikmyndanna, Guðni Elísson ritstjóri, Forlagið, Reykjavík, 1999, bls. 480. 
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lyfta vogarstöngum upp og niður og láta vísinálar fylgja ljósum. Það má segja að 

leikstjórinn Lang sýnir hið grófa á fallegan hátt.
14

 Almúginn virðist bara vera ein stór 

hjörð, allir eru í dökkum, ólögulegum vinnusamfestingum og enginn hefur neitt 

olnbogarými (mynd 1). Elítan er aftur á móti í fínum fötum samtímans. 

 Búningarnir eru í heildina ekkert sérstaklega frásagnaverðir en eru ágætis dæmi um 

það að tvær gerðir vísindakvikmynda eru til séu búningar hafðir í huga. Annars vegar er 

dystopíska samfélagið sem lítur aftur á við, gjarnan með nokkurri vídd í flíkum. Þó að 

einhverjar dystópíumyndir kunni að hafa framúrstefnulega búninga er rómantíska, blíða 

eða flæðandi ímyndin algengari í þessari gerð mynda. Hins vegar eru búningarnir í 

útópíum þar sem litið er til framtíðar oft níðþröngir, úr gerviefnum eða þeir ýkja 

stórkostlega einhvern líkamshluta, til dæmis axlirnar, með beinum, hörðum línum.
15

 Gott 

dæmi um það er Things to Come frá 1936. 

 Myndin fylgist með borg í um hundrað ár. Hún byrjar sem dystópía en endar í raun 

sem útópískt fyrirmyndarríki. Stríð hefur geysað áratugum saman og borgin er lögð í rúst. 

Nánast allir deyja vegna farandsjúkdóms og mannkynið fer aftur á bak í þróun til tíma 

villimennsku þar sem ættbálkar deila sín á milli. Til allrar hamingju verða til samtök sem 

bjarga fólkinu frá þessari ömurlegu glötun og endurbyggja borgina neðanjarðar sem 

útópíska tækniborg. Eins og segir í þættinum Prophets of Science Fiction (2011) reyndist 

skáldsagna- og handritshöfundurinn H. G. Wells vera mjög sannspár því myndin sýnir stríð 

og olíuerjur á nokkuð réttum tímaskala.
16

Úlfhildur Dagsdóttir bendir á er 

vísindaskáldskapur oft forsjáll og leikur eltingaleik við nýjustu tækni og vísindi um hvor er 

á undan að finna upp á nýjum tækniundrum.
17

 Hins vegar hefur Wells gjörsamlega rangt 

fyrir sér þegar hann sýnir fyrstu tunglferðina árið 2036. 

 Í Metropolis samanstendur borgin af drungalegum skýjakljúfum sem standa þétt 

hver upp við annan (mynd 2). Einnig er neðanjarðarborgin, þar sem verkafólkið býr, tákn 

um ánauð. Þessi ímynd skýjakljúfanna hefur haft afgerandi áhrif á margar vísindamyndir 

sem hafa verið gerðar síðan. Á hinn bóginn er borgin í Things to Come björt með stórum 

rýmum, eftir að hún hefur verið endurbyggð, og minnir á risavaxna verslunarmiðstöð. 

                                                 
14

 Steven Jay Schneider, ritstjóri, 101 Sci-fi Movies You Must See Before You Die, Cassell Illustrated, 

London, 2009, bls. 26. 
15

Barbara Brownie,  „How sci-fi fashion has changed‟, í The Guardian, 9. ágúst 2013, sótt 20. september 

2013, http://www.theguardian.com/fashion/costume-and-culture/2013/aug/09/how-sci-fi-fashion- changed 
16

 Declan Whitebloom, Prophets of Science Fiction: H. G. Wells, Heimildaþáttur, Science Channel, 

Bandaríkin, 2011. 
17

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Við skulum vaka um dimmar nætur og horfa til himna‟, bls. 477. 
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Hönnun umhverfis og húsa var gerð með miklum innblæstri frá arkitektunum Le Corbusier 

og Walter Gropius.
18

 Ólíkt skýjakljúfunum í Metropolis sem eru allir beinir og harkalegir 

er mikið af ávölum línum og á heildina talsvert blíðlegri (mynd 3). Að vera neðanjarðar er 

nú ekki merki um ánauð eins og í Metropolis heldur tákn um öryggi og stöðugleika þar 

sem stríð eru háð í háloftunum stóran hluta myndarinnar. Wells var ekki hót hrifinn af 

Metropolis og reyndi sem mest hann mátti að gera sitt kvikmyndaverk sem ólíkast Langs.
19

 

 Hvað varðar fatnað í Things to Come má sjá skýra mynd af útópísku silhúettunum 

eða útlínunum sem minnst var á hér fyrir ofan. Þær eru einkum tvær: einstaklingarnir í 

samtökunum sem forða mönnum frá glötun klæðast allir þröngum svörtum samfestingum 

með formuðum brynjum að ofan. Það er líklega bara einkennisbúningur en býr til 

hugmyndina sem enn er við lýði að þröngir „unisex“ samfestingar séu framtíðin (mynd 4). 

Síðan þegar tækniborgin hefur verið byggð breytast búningarnir gjörsamlega. Eins og 

borgin sjálf eru allir í ljósum litum og klæddir stílhreinum fatnaði. Búningarnir vitna aftur í 

gríska og rómverska menningu með dreiperuðum skikkjum og borðum. Allir eru í 

stuttbuxum eða mínípilsi, sem sýnir hlýju frá kjarna jarðar eða tæknistjórnað loftslag, og 

bólstruðum hlýrabolum með risaöxlum og gefur ef til vill í skyn vald mannsins á 

náttúrunni (mynd 5). Einnig gæti verið að með þessu sé verið að taka unisex-hugmyndina 

lengra með flötum bringum og stórum karlmannlegum öxlum. Í ljósi þess hve langt er 

síðan myndin var gerð mætti álykta að hugmyndin um unisex feli í sér kvenmenn að líkja 

eftir körlum. Veröldin verður þannig full af karlmönnum svo allir fái jafnt vald. Allir eru 

berleggja og flestir með bera handleggi nema nokkrir hátt settir sem eru í síðerma bolum, 

eins og í Grikklandi til forna þar sem hinir mestu valdamenn þurftu að leggja mikið á sig í 

hitanum að vera í risa tóga með fellingu eftir fellingu. Þessi framtíðarklæðnaður hefur 

gefið búningahönnuðum vísindakvikmynda mikinn innblástur og mótað hinn einfaldaða 

stíl þeirra eins og vikið verður að frekar síðar.  

 

 

 

 

                                                 
18

 John Costello, Science Fiction Films, Pocket Essentials, Harpenden, Herts, 2004, bls. 22. 
19

 H. G. Wells, „Mr. Wells Reviews a Current Film‟, í The Science Fiction Film Reader, önnur útgáfa, 

Limelight Editions, Milwaukee, 2009, bls. 5-12. 
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3. Barbarella og The Fifth Element: búningagleði og satírur 

Eftir að hafa horft á fjölmarga karlmenn í vísindamyndum, ýmist í stífum 

einkennisbúningum eða dramatískum síðfrökkum, er góð tilbreyting að sjá myndina 

Barbarella: Queen of the Galaxy (1968). Ólíkt mörgum öðrum vísindamyndum er 

aðalpersónan kvenmaður, en það sem hefur helst einkennt vísindaskáldskap og myndir er 

hversu karllægur þessi heimur er.
20

 Barbarella hefur mjög gaman af að vera í flottum fötum 

og skiptir átta sinnum um föt í gegnum alla myndina. Hún ferðast alein til fjarlægrar 

plánetu þar sem hún reynir að finna vísindamanninn Durand-Durand í borg spillingarinnar 

og uppgötvar þar að hún hefur einstaklega gaman að því að sofa hjá, en það hefur ekki 

tíðkast á jörðinni í margar aldir. Í staðinn hefur fólkið fundið upp tæknilega aðferð þar sem 

tekin er pilla og fólk helst í hendur til þess að svala hvötum sínum. Á plánetunni hittir 

Barbarella alls kyns fólk, meðal annars engil, illa drottningu og uppreisnarmenn.  

 Varðandi umhverfi myndarinnar þá má segja að það sé mjög súrrealískt. Nánast allt 

endurspeglar geimöldina einstaklega mikið með rúnuðum línum, plasti og gleri í 

stílhreinleika sem sjöunda áratugnum er einum lagið. Sem dæmi má nefna innviði 

geimskips Barbarellu þar sem öll yfirborð eru þakin gerviloði, en hvorki eru ekilssæti til 

staðar né nein belti til þess að festa sig ef ske kynni að eitthvað kæmi upp á (mynd 6). Þar 

má sjá gott dæmi um ópraktískan vísindaskáldskap sem kemur ferskur inn á móti sterílu 

notagildi annarra vísindamynda. Annað dæmi er inni í höll drottningarinnar, en þar má 

finna stórt kalt rými þar sem nokkrar hirðmeyjar sitja á púðum og loðfeldum og reykja  

ógnarstóra vatnspípu með bragði manns sem er inni í henni. Þar eru einnig nokkrir 

einstaklingar sem hanga í beislum og er greinileg tilvísun í BDSM (mynd 7). 

 Með búningana hannaða af tískufrumkvöðlinum og jafnframt 

geimaldarfanatíkernum Paco Rabanne
21

 má segja að hann hafi fengið frjálsar hendur. Allt 

vekur áhuga áhorfandans. Ólíkt hinum einsleita klæðnaði sem oft sést í vísindamyndum 

þar sem virðist vera innbyrðis samræmi (til dæmis Things to Come) er sérhver búningur 

einstakur í Barbarellu, jafnt hjá aðal- sem aukapersónum. Efni búninganna eru óvenjuleg. 

Þau eru ekki náttúruleg og þá er átt við náttúruleg efni sem tákna þægindi og slökun. 

Búningarnir, eins litaglaðir og þeir eru – grænir, rauðir, gagnsæir, silfraðir, metal – eru úr 

sérkennilegum efnum: hörðum, stífum og jafnvel ekki úr því sem talin eru vera hefðbundin 

                                                 
20

 J. P. Telotte, Science Fiction Film, bls. 49. 
21

 Paco Rabanne (f. 1934) var einn af helstu fatahönnuðum sjöunda áratugarins og var einkum þekktur fyrir 

að nota óvenjuleg eftir svo sem stálplötur og mósaík. 
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efni svo sem plasti og málmi. Þegar Barbarella fer til dæmis í loðkjól reynist hann valda 

miklum óþægindum vegna skotts sem er á honum og flækist í öllu (mynd 8). Í rauninni er 

hið praktíska gert ópraktískt sem er lýsandi fyrir „vísindahlið‟ myndarinnar í heild sinni. 

Rabanne setur Barbarellu í sundbol, ágætlega praktíska flík sem býður upp á sveigjanleika 

og frelsi, en hann setur mósaík á sundbolinn (mynd 9). Nú hefur praktíska hlið sundbolsins 

misst marks. Í öðru atriði er hún í níðþröngum spandex-samfestingi með pínulitlum 

brynjuðum nærbuxum og toppi, en ekki veitir það sérlega mikla vörn eins og kemur í ljós 

þegar hún á að vera kroppuð til dauða af hungruðum fuglum (mynd 10).  

 Með þessari ímynd búninga er ef til vill verið að segja að kvenhetjan hafi nú öðlast 

sess sem aðalpersóna í geimkvikmyndum fyrst og fremst sem persónulaus kynvera. 

Fræðikonan Marie Lathers segir í bók sinni Space Oddities: Women and Outer Space in 

Popular Film and Culture, 1960-2000 að konur hafi aðeins öðlast aðalhlutverk sem 

geimfarar, bæði í bókum og kvikmyndum, svo framarlega sem þær sýndu nógu mikið af 

brjóstaskorunni.
22

 Án kyngervis Barbarellu er hún einfaldlega kvenmaður og því ómöguleg 

hetja eða alvörugefin aðalpersóna í geimbíómynd. Og til þess að vera tekin alvarlega er 

hún sett í stífan, mótaðan fatnað sem er tæpast hægt að hreyfa sig mikið í nema bara til 

þess að kalla á athygli í kynæsandi tilgangi. Það er engum vafa bundið að myndin er um 

Barbarellu sem kyntákn. Í stuttri umfjöllun á Internet Movie Data Base er hún kölluð „a 

higly sexual woman“ sem gæti útlagst „hákynferðislegt kvendi“.
23

 En þessa nafngjöf fær 

hún einnig vegna þess að kvenmaðurinn í geimnum á sér ennþá ekki annan stað en að vera 

í hlutverki kyngervis eða aðstoðarmanns. Þess má geta að þetta endurspeglast í 

raunveruleikanum þar sem kvenmenn voru sendir seinna en karlmenn út í geiminn meðal 

annars vegna þess að NASA þótti of erfitt að gera sérsniðna geimbúninga fyrir 

kvenlíkamann.
24

 Það er vegna þessa hlutverks kyngervis sem Barbarella klæðist stífum, 

kynæsandi en jafnframt framúrstefnulegum búningum. Þeir sýna fullkomleika hennar og 

tákngera einmitt það sem hlutverk hennar gengur út á – að vera fallegur kvenmaður.  

 Í þessu samhengi er vert að hafa í huga tímabilið þegar myndin kom út. Árið er 

1967, mínípilsið ræður ríkjum, gerviefni og plast. Konur tóku af skarið og rifu sig frá 

ímyndinni um hvað þyrfti að hylja og hvað ekki. Að þessu stuðlaði fatahönnuðurinn Mary 

                                                 
22

 Marie Lathers, Space Oddities: Women and Outer Space in Popular Film and Culture, 1960-2000, The 

Continuum International Publishing Group, New York, 2010, bls. 148. 
23

 Barbarella, heimasíða Internet Movie Data Base, sótt 3. nóvember 2013, 

http://www.imdb.com/title/tt0062711 

24 Marie Lathers, Space Oddities, bls. 155, 158. 
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Quant með hönnun sinni. Hún opnaði búð á tímum „swinging London‟ á sjöunda 

áratugnum en þótti tískan ekki vera nógu skemmtileg og ákvað þess vegna að gerast 

fatahönnuður sjálf. Hún er sögð vera upphafsmaður mínípilsins.
25

 Í Barbarellu virðast ekki 

gilda sömu lögmál hvað varðar að losa sig undan fastmótaðri kvenímynd, enda gengur 

myndin að miklu leyti út á að rífa Barbarellu úr fötunum. Þó má líka nefna að Barbarella 

er að einhverju leyti parodía á vísindaskáldskap og þann karllæga heim sem hann felur í sér 

og sýnir þess vegna að hún er einungis tekin alvarlega sem vitgrannt kyntákn. 

 Barbarella er margræð mynd sem býður upp á fjölmargar túlkanir. Lisa Parks 

bendir á að ævintýri Barbarellu hafi þótt einstaklega furðuleg vegna þess að hún var þess 

konar geimfari sem NASA og þingmenn Bandaríkjanna vildu hindra í að komast í geiminn. 

Hún hefði gert grín að mannkyninu að þeirra mati með því að vera kynþokkafull, á lausu 

og pólitísk allt á sama tíma. Stjórnendur geimferða og aðrir sem málinu komu við óttuðust 

einmitt ímynd kvenmannsins í geimnum, sem þeir gátu ómögulega séð fyrir sér á annan 

hátt en sem kynveru með líkamleg vandræði og hefði aldrei getað orðið fagmannleg eins 

og karlmennirnir.
26

 Ef til vill hefur Barbarella farið fyrir brjóstið á mörgum femínistum en 

hún gæti samt einnig talist til hjálpartækis femínista vegna þess hve ágeng hún var 

gagnvart hugmyndum bandarískra karla. Í kalda stríðinu sendu Sovétmenn konu út í geim 

sem fyrst, eða árið 1963, og litu á það sem sigur sinn í stríðinu.
27

 Á meðan litu 

Bandaríkjamenn á það sem töf og böl að senda kvenmann til geimsins, enda var það ekki 

fyrr en 1983 að þeir sendu sína fyrstu konu út fyrir ósonlagið. Það er áhugavert að minnast 

á að Jane Fonda, sem lék Barbarellu, var boðið að vera viðstödd þegar eldflauginni var 

skotið upp til stjarnanna sem eins konar fulltrúa fyrir Barbarellu.
28

 

 Oft er vísindaskáldskapur flokkaður með tvennum hætti: í svonefndan harðan 

vísindaskáldskap annars vegar og hins vegar mjúkan. Í hörðum vísindaskáldskap er fjallað 

um flókin vísindi og þau látin ráða ríkjum í samtölum og framvindu sögunnar.
29

 Mjúkur 

vísindaskáldskapur einblínir hins vegar meira á persónur og sálfræðileg atriði, en tækni eða 

vísindalegar uppgötvanir skipta litlu sem engu máli.
30

 Barbarella gæti talist til þess 

                                                 
25

 Gerda Buxbaum, Icons of Fashion: The 20
th

 Century, Prestel, Munich/London/NewYork, 2011, bls. 82.  
26

 Lisa Parks, „Bringing Barbarella Down to Earth: The Astronaut and Feminine Sexuality in the 1960s‟, í 

Swinging Single: Representing Sexuality in the 1960s, Hilary Radner og Moya Luckett ritstjórar, Universiity 

of Minnesoda Press, Minneapolis, 1999, bls. 260. 
27

 Lisa Parks, „Bringing Barbarella Down to Earth‟, bls. 258. 
28

 Lisa Parks, „Bringing Barbarella Down to Earth‟, bls. 272-273. 
29 „Hard SF‟, í The Encyclopedia of Science Fiction, 28. febrúar 2013, sótt 11. nóvember 2013,  

http://www.sf- encyclopedia.com/entry/hard_sf  
30

 „Soft SF‟, í The Encyclopedia of Science Fiction, 20. desember 2011, sótt 11. nóvember 2013, 

http://www.sf-encyclopedia.com/entry/soft_sf 
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síðarnefnda. Geimskip Barbarellu bilar og hún hefur ekki hugmynd um hvað er að eða 

hvernig skuli laga það. Reyndar hefur hún ekki sérlega miklar áhyggjur af því og hugsar 

meira um að stunda kynlíf með engli sem hún hittir og sníkja síðan bara far með honum til 

spillingaborgarinnar. Þetta endurspeglar hugmyndina um hið praktíska og ópraktíska. Sé 

Barbarella tekin sem mjúkur vísindaskáldskapur gerir það hana í raun að hálfgerðri satíru 

og ádeilu á vísindaskáldskap almennt.  Það eru skiptar skoðanir um það hvort mjúkur 

vísindaskáldskapur fjalli nógu mikið um vísindi til þess að geta talist til vísindaskáldskapar  

yfir höfuð. Kannski er þetta ástæða þess að sumir telja efni Barbarellu ekki til 

vísindaskáldskapar, því kvikmyndin er mitt á milli þess að gera grín að sjálfri sér ásamt 

öðrum vísindaskáldskap og alvöru. Enda hefði aldrei verið svona mikið lagt í hana hefði 

hún einungis átt að vera grín. Hins vegar má einnig minnast á að Barbarella er gerð eftir 

franskri teiknimyndasögu eftir höfundinn Jean-Claude Forest sem fjallaði einmitt um hina 

strippglöðu Barbarellu, en serían var ein af fyrstu vísindamyndasögum sem var 

markaðssett sérstaklega fyrir fullorðna og meint sem satíra. 

 Um 30 árum eftir Barbarellu fékk hátískuhönnuðurinn Jean Paul Gaultier
31

 að 

sleppa fram af sér beislinu í nýrri framtíðarsýn: The Fifth Element (1997). Ákveðið var að 

stilla þessum myndum hlið við hlið á þessum síðum vegna þess hve búningaglaðar þær eru, 

með þekkta fagmenn að störfum í fatahönnuninni. Í framtíðarsýn af New York, ekki ólíkt 

þeim byggingum og ferðamáta sem sjá mátti í Metropolis, með háum skýjakljúfum og 

loftumferð þvers og kruss milli bygginganna á mörgum hæðum svo það sést ekki einu sinni 

í göturnar (mynd 11), finnur maður að nafni Korben Dallas stúlku sem heitir Leeloo. Hún 

reynist vera fimmta frumefnið og til þess að bjarga mannkyninu ferðast þau tvö til annarrar 

plánetu (til hótels, ekki ólíkt tækniborginni í Things to Come með hlýjum björtum litum) 

að safna hinum frumefnunum. 

 Í búningahönnuninni eru Korben og Leeloo látin passa vel saman, bæði í sniðum og  

litavali sem samanstendur aðallega af hvítum, svörtum og appelsínugulum. Sem dæmi má 

segja frá því að í byrjun myndarinnar er Leeloo í hvítum samfestingi úr borðum sem hylja 

einungis það sem þörf er á að hylja (mynd 11). Á sama tíma er Korben í appelsínugulum 

hlýrabol með borðum á bakinu. Auk þess er Leeloo með appelsínugult hár (mynd 12). 

Síðar þegar hún skiptir um fatnað sem hæfir því að vera á almanna færi, yfir í þröngar 

gylltar leggings, hvítan magaprjónabol með eins konar sundbolaaxlabönd úr gúmmíi, girða 

                                                 
31

 Gaultier (f. 1952) franskur fatahönnuður, helst þekktur fyrir keilubrjóstahaldarann sem Madonna klæddist 

á tíunda áratug síðusta aldar. 
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þau bæði buxurnar ofan í gróf stígvél (mynd 13).
32

 Einnig er vert að minnast á að til að 

auka á karlmennsku Korbens er hann í léttum bomber-jakka með ýktar axlir (eins og í 

Things to Come), líkamshluta sem oft er ýktur í vísindamyndum og tísku almennt séð. 

Gaultier parar saman gúmmí, plast, gljáandi og spennandi efni við þægilegri efni og 

huggulegt prjón. Frjálslegur fatnaður Leeloo gerir henni kleift að vera virk. Aftur á móti er 

hún án sérstaks kyngervis hvað varðar fatnað, það er að segja fötin sem hún er í eru 

kynþokkafull en hún klæðist þeim sem sterk kona, heilög vera sem kann að berjast og verja 

sig. Hreyfanleiki hennar er andstæða við heftar hreyfingar Barbarellu. Aftur á móti sýnir 

hegðun Leelooar sjálfrar í gegnum myndina hið andstæða. Vissulega er hún sterk og klár 

og leyfir ekki hverjum sem er að koma nálægt sér, hvað þá að kyssa sig, en mestmegnis er 

hún í rauninni bara tól til þess að Korben (sem leikinn er af hasarhetjunni Bruce Willis) 

geti gert ýmislegt, eins og að berjast og vera karlmannlegur. Leeloo virðist hafa blundandi 

krafta sem hún kann ekki að nýta sér til fulls og þess vegna er Korben settur í verkið. Hún 

kemur fram í fáeinum senum þar sem hún sýnir að hún sé hið fimmta frumafl, sterk og 

heilög vera, heldur einmitt að hún sé sterkur kvenmaður en jafnframt mjög viðkvæm. Hún 

klárar til dæmis ekki hluti sem hún byrjar á, líklegast til þess að Korben geti komið og 

verið bjargvættur hennar. Síðan kemur í ljós að fimmta frumaflið er ást – hennar ást, 

þannig að kannski kemur ekki á óvart að hún sé viðkvæm. Þetta misræmi í fari Leeloo má 

ef til vill rekja til þess að handritið var upprunalega skrifað af Besson á unglings árum 

sínum.
33

 

 Þegar kemur að fatnaði annarra persóna í myndinni sést augljóslega, líkt og í 

Barbarellu, að hér var fagmaður að verki. Allir búningarnir eru sérstakir og í samhengi við 

hver annan. Hinn illi Zorg sést í tveimur heilklæðnuðum í gegnum myndina. Annars vegar 

er hann í vinnugallanum, svörtum, stífum teinóttum jakka, og blárri plastskyrtu og víðum 

buxum girtum ofan í stígvél. Jakkinn og skyrtan vísa til herklæðnaðar sem stífur fatnaður 

með háum kraga, mjög ópersónulegur og kaldur (mynd 14). Hins vegar sést Zorg í 

frístundum sínum í plastjakka með mjúkum appelsínugulum og ólívugrænum tónum, 

ennþá samt með stífum kraga sem merki um vald hans (mynd 15). Á meðan flestir eru í 

einhverju glansandi eða plasti í myndinni er presturinn Vito Cornelius tenging við jörðina 

og er í brúnum tónum, grófum prjónapeysum og ofnum kufli (mynd 16). Einnig má nefna 

útvarpsmanninn Ruby Rhod sem klæðist bara þröngum samfestingum með ýktum öxlum 

                                                 
32

 Clara Strehle, „The Fifth Element‟, í Fashion and Film, 8. desember 2010, sótt 3. nóvember 2013, 

http://fashionfilmstudies.blogspot.com/2010/12/fifth-element-clara-strehle.html 
33
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og hálsmáli, en þar komum við aftur að vinsældum ýktra axla í vísindamyndum (mynd 

17).
34

 

 Það sem tengir Barbarellu og The Fifth Element er enn fremur sjónarmið mjúka 

vísindaskáldskapsins. Tæknin skiptir litlu sem engu máli í The Fifth Element eins og í 

Barbarellu og engin flókin vísindi eru til staðar. Myndinni er ekki ætlað að vera „alvarleg“ 

vísindakvikmynd. Hún á að vera fyndin en jafnframt metnaðarfull sem kemur einkum fram 

í búningum og leikmynd. Sama gildir um Barbarellu. Einnig má benda á að verk 

fatahönnuðanna tveggja, þrátt fyrir að vera mjög óvenjuleg á vísindamyndaskjánum, 

endurspegla skýrt það sem þeir hafa verið að gera í starfi sínu sem hátískuhönnuðir. 

Hátískuhönnuðir voru fengnir til þess að útbúa brjálaða búninga úr spennandi efnum í 

óvenjulegum sniðum með gæða litapallettur og útkoman er frumlegri en flest annað 

klæðum tengt sem hefur sést í vísindakvikmyndum. Báðar gera þær líka hálfpartinn grín að 

sjálfum sér. En þá má spyrja: hefði þeim verið ætlað að vera teknar alvarlega, hefðu 

búningarnir þá orðið hefðbundnari að sama skapi? Ef til vill felst talsvert meira frelsi í 

flestum þáttum mjúks vísindaskáldskapar heldur en hörðum, en sá síðarnefndi hefur að 

leiðarljósi notagildi á fagurfræðilegan hátt. Þar með kemur frelsi í búningahönnun sem 

fylgir ekki fastmótuðu ímyndinni um stífleikann í praktíska harða vísindaskáldskapnum  
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4. The Day the Earth Stood Still: upprunaleg og endurgerð 

Eins og Úlfhildur Dagsdóttir bendir á sýna margar vísindakvikmyndir „ófgnótt sjónræns 

áreitis.‟
35

 Þetta má til sanns vegar færa með Barbarellu og the The Fifth Element og 

jafnvel Metropolis og Things to Come. Þetta á þó ekki við um allar vísindamyndir eins og 

til dæmis The Day the Earth Stood Still, þar sem einfaldleikinn ræður ríkjum og ekki síst í 

búningunum, að minnsta kosti hvað varðar geimverurnar og geimskipin. Að öðru leyti eru 

flestar persónurnar í umhverfi samtímans. Upprunalega myndin, sem gaf tóninn fyrir 

nokkur íkonísk útlit, kom út 1951 og var leikstýrt af Robert Wise. Hún var endurgerð 2008 

undir leikstjórn Scott Derrickson. Þetta er á engan hátt sama myndin. Myndin frá 1951 

fjallar um karlkyns geimveru sem kemur til jarðar í friðsamlegum tilgangi til þess að vara 

jarðarbúa við eyðileggingu jarðar því þeir reynast of hættulegir sjálfum sér og öðrum 

vegna þróunar gereyðingarvopna. Hann ákveður að stúdera hætti okkar og leggja mat á 

hvort við jarðarbúar séum nógu friðsamlegir til þess að fá að halda lífi og sé ekki svo, hvort 

við getum breyst. Myndin veltir upp spurningum um vald gereyðingarvopna og hver hafi 

réttinn til þess að beita þeim. Hér er rétt að taka fram að myndin er gerð á upphafsárum 

kalda stríðsins, stuttu eftir að kjarnorkusprengjum var varpað á Hiroshima og Nagasaki. 

Myndin frá 2008 fjallar hins vegar um geimveru sem kemur til mannheima, ekki til 

þess að reyna að hjálpa jarðarbúum áður en loka ákvörðunin er tekin um hvort mannkynið 

sé of illt umhverfi sínu, heldur til að hefjast strax handa við að safna saman öllum 

dýrategundum í geimskip (sem endurspeglar söguna um örkina hans Nóa). Geimveran 

setur tortímingu mannsins og allt sem hann hefur gert í gang og segir svo einfaldlega: 

„Ákvörðun hefur verið tekin. Ferlið er hafið.“ 
36

 Í endann sér hann þó að sér vegna þess að 

hann verður vitni að móðurást. Myndin endurspeglar ótta manna við heimsendi vegna 

umhverfisspjalla. 

 Sem fyrr segir eru flestir í venjulegum samtímafötum í báðum myndum, þar á 

meðal aðalpersónan og jafnframt geimveran Klaatu í útgáfunni frá 1951, en það er einugis 

eftir að hann hefur stolið þvotti til þess að skapa sér dulargervi. Þegar geimskipið lendir 

fyrst í Washington D.C. (ekki Central Park í New York eins og í 2008 útgáfunni) og Klaatu 

kemur út úr skipinu sínu er hann klæddur silfurlituðum þröngum heilgalla. Ekki er ljós 

hvort hér sé um að ræða persónulegan fatnað (samkvæmt menningunni á hans plánetu) eða 

einkennisbúning sem geimflugmaður. 
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 Úlfhildur Dagsdóttir, „Við skulum vaka um dimmar nætur og horfa til himna‟, bls. 478. 
36

 Enska: „The decision is made. The process has begun.‟ 
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 Einkennisbúningar hafa verið tíðir gegnum vísindamyndir og þá sérstaklega í 

geimmyndum. Persónurnar eru oft geimfarar á vegum fyrirtækis og tala þess vegna sínu 

máli (í gegnum búningana) fyrir hönd fyrirtækissins. Einkennisbúningarnir eru hins vegar 

langoftast þröngir samfestingar eða peysa og buxur í stíl. Oft vantar á þá alla vasa eða aðra 

eiginleika sem þykja praktískir, ef til vill vegna þess að fólk hefur ímyndað sér að 

framtíðin verði svo praktísk að það verði varla þörf á aukahlutum eins og símum. Fólk gæti 

þá ígrætt örflögu í höfuðið og sent eins konar hugboð. Þáttaseríurnar Star Trek (1966-69) 

eru gott dæmi um einfalda, stílhreina einkennisbúninga. Þar eru meðlimir geimskipsins 

Enterprise í mismunandi litum eftir stöðu eða hlutverki. Í upprunalegu seríunni eru allir 

karlkyns í ýmist sinnepsgulum, bláum eða rauðum peysum við svartar þröngar kvartbuxur 

og háhæla stílvél. Sama litaflokkun gildir um kvenkyns persónur, nema að þær eru í 

ofurstuttum samfestingum með pilsi sem sýnir undirbuxurnar. Í The Next Generation 

(1987-98) seríunni eru  allir í þröngum svörtum samfestingum með viðeigandi 

stöðutáknslit yfir bringunni. 

 Að vísu er heilgalli Klaatus ekki jafnþröngur og í nútímavísindamyndum, þar sem 

efnið sleikir húðina. Heilgalli hans hefur föll og er tekinn saman í mittinu, en þó prýddur 

karlmannlegu en jafnframt utanaðkomandi sniði (mynd 18). Í endurgerðinni frá 2008 þarf 

Klaatu (sem er óræð vera) að endurfæðast sem mannvera á jörðinni til þess að geta lifað 

við skilyrðin þar. Hann segir það vera skrítinn líkama sem eigi eftir að taka langan tíma að 

venjast. Í ljósi þess að hann kemur út úr geimskipinu sem fyrrnefnd óræð vera sést hann 

aldrei í öðrum fatnaði en venjulegum jakkafötum sem hann verður sér úti um, en það má 

túlka sem allt aðrar hugmyndir um geimverur í nútímanum en 1951.  

 Á eftir Klaatu kemur ferðafélagi hans, gríðarstórt vélmenni að nafni Gort 

(Genetically Organized Robotic Technology). Í útgáfunni frá 1951 er hann að mestu leyti 

eins og maður í vélmennabúningi með óvenju stórt höfuð. Hann er með hálfgerð 

sólgleraugu sem hann getur tekið upp og undir þeim er leisigeisli sem lætur öll vopn hverfa 

(og gæti reyndar rústað jörðinni sjálfri, en þar sem Gort er siðgæðisvörður gerir hann það 

ekki nema í neyð). Búningurinn sem á að vera búkur Gorts er úr silfurlituðu gúmmíi, enda 

er almennt útlit vélmenna stíft, silfrað eða sanserað, og Gort er mjög sannfærandi sem 

ógnandi vélmenni fyrir persónur myndarinnar. Hlutföll í byggingu hans verka þó svolítið 

krúttleg fyrir nútímaáhorfendur (mynd 18). Sérlega áhugavert er að í 2008 útgáfunni, sem 

hafði náttúrulega yfir mun meiri tækni og brellum að ráða, fær Gort allt annað útlit. Nú 

hefur hann hlutföll vöðvastælts manns, fyrir utan ógnarstærðina, og virðist vera úr 
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massífum gegnheilum málmi. Þó má einnig sjá að hann er eins og maður sem á hefur verið 

sprautað málningu, því áferð Gorts er líkt og húð (mynd 19). Í seinni hluta myndarinnar 

hættir hann að vera til sem Gort og breytir sér í risastóran massa af hnífbeittum 

agnarögnum sem geta étið allt upp og munu eyðileggja menn og hvaðeina gert af 

mannahöndum á jörðinni. Þetta mætti líka sjá sem vísun í engisprettufaraldur Biblíunnar. 

1951 útgáfan af The Day the Earth Stood Still markaði vissulega útlit vélmenna, og 

reyndar líka hið íkoníska útlit fljúgandi furðuhluta, um ókomna tíð.
37

 En hvað varð til þess 

að aðstandendur myndarinnar í 2008 útgáfunni ákvaðu að breyta hinu táknræna 

„vélmenníska“ útliti í form stjórnlauss vöðvatrölls? Útlitsdýrkun dagsins í dag hefur ef til 

vill eitthvað um það að segja. Og hvað með búning Klaatus, silfraða heilgallann – hvað olli 

því að sannfæring um silfurlitaða eða sanseraða heilgalla sem einkennisbúninga í geimnum 

varð almenn? Getur verið að búningur Klaatus hafi átt að endurspegla hinn silfraða Gort? 

Hefur innblástur verið fenginn fá manninum í svarta samfestingnum í Things to Come? 

 Önnur áhugaverð breyting í endurgerðinni eru geimskipin. Eins og kom fram hér að 

ofan lagði Robert Wise línurnar fyrir útlit hins ógnandi fljúgandi disks. Geimskipið sem 

lendir árið 1951 í Washington D.C. er silfurlitað, botn þess er hringlaga og það er eins og 

hóll. Bæði að utan sem innan er það stílhreint en innan þess er spilað smá með ljós og 

skugga á annars algjörlega hvítu yfirborði fyrir utan nokkra takka og skjái (mynd 18). 

Geimskipið sem lendir í New York 2008 er hins vegar andstæða þess að vera stílhreint. 

Það er eins og pláneta í laginu og útliti almennt séð. Yfirborð þess er blátt, grænt, svart og 

hvítt og hreyfist um eins og yfirborð gasrisa (mynd 19). 

  Upprunaleg útgáfa The Day the Earth Stood Still hefur gefið tóninn fyrir ýmsar 

íkonískar ímyndir sem sjást víða enn þann dag í dag. Stílhreinleikinn helst í hendur við 

praktíkina og þessi ímynd hefur farið um víðan völl í vísindakvikmyndaheiminum. Úgáfan 

frá 2008 brýtur upp mörg þessara íkonísku forma, en ekki til þess að koma með eitthvað 

nýtt og spennandi fram á sjónarsviðið heldur einmitt sem þræll formanna. Með breytingum 

sínum nær hún hvorki að skapa nýja hugmynd né að byggja á hinni íkonísku ímynd til þess 

að skapa eitthvað nýtt. 
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5. Nýjasta tækni í efnaþróun: vannýtt auðlind í vísindamyndum 

Það má segja að almennt sé lítið pláss fyrir óhefta sköpunargleði í búningahönnun í 

vísindakvikmyndum. Allt virðist þurfa að vera notadrjúgt og þjóna einhverjum ákveðnum 

tilgangi, eins og í vísindum almennt. Ef til vill eru búningarnir innan sama ramma og 

höfundar sem byggja upp söguna sína og þurfa að falla inn í vísindalega útskýringu á því 

hvers vegna eitthvað er eins og það er. Búningurinn þarf með öðrum orðum að vera 

parktískur. Tískuheimurinn kallar stöðugt á endurnýjun, á eitthvað nýtt og frumlegt, 

frumleikans vegna. Á meðan kallar vísindaskáldskapur á eitthvað nýtt, en ekki tískunnar 

vegna heldur praktíkinnar vegna. 

 Tískan fer í hringi. Á hverju tímabili fylgir eitthvað nýtt því gamla. En til þess að 

hönnuðir geti bætt einhverju nýju við það sem gert hefur verið áður þarf þróun. Sú þróun 

felst að miklu leyti í nýjum efnum. Í tímans rás hafa ný efni orðið til, svo sem PVC dúkur, 

ýmis plastefni, teygjur og lycra og fleiri gerviefni sem hafa gert hönnuðum kleift að fara 

skrefinu lengra með verk sín, og nú er virkilega verið að tæknivæða flíkur. En það er 

spurnig hvort þessi þróun hafi skilað sér í vísindakvikmyndir eða hvort þær séu ennþá 

fastar í stöðluðu og stöðnuðu einkennisbúningunum sem komu fram snemma á 20. öld. Hér 

verður minnst á nokkur dæmi um nýja tækni sem framleiðendur vísindakvikmynda gætu 

tekið í framtíðarsýn sína. Dæmin bjóða bæði upp á mikil praktísk notagildi í fatnaði en 

einnig perlur fyrir augað. 

 Í byrjun síðasta áratugar var fundið upp efni sem heitir „fabrican“. Það er í raun 

vökvi í brúsa sem úðað er á manneskju. Þegar vökvinn kemst í snertingu við súrefni 

storknar hann og verður jafnskjótt að óofnu efni. Þar af leiðandi þarf enga sauma því þessu 

er bara úðað beint á manneskjuna og ef það kemur gat er hægt að fylla upp í það með því 

að úða meiri vökva.
38

 Fabrican liggur þétt upp við líkamann og er þægilegt, þess vegna er 

sagt að það sé efni framtíðarinnar, ef rétt er það sem menn halda að í framtíðinni muni öll 

föt sýna líkamslag vel.
39

 

 Svo eru sjálfhreinsandi efnin, en þau eru tvenns konar. Annars vegar er um að ræða 

þunna húð eða himnu sem bindist efni. Í því er efnafræðileg tækni notuð í nanóuppbyggðri 

                                                 
38

 Liquid Fabric - New Technology Clothes Wear 20th August 2013, SuperHDDream, sótt 10. nóvember 

2013, http://www.youtube.com/watch?v=TTUsjOww914 
39
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húð sem hrindir frá sér flestum vökvum. Þannig blotnar efnið ekki undir húðinni.
40

 Hins 

vegar er til staðar tækni sem samanstendur af silfur-jónum sem sprautað er inn í efni til 

þess að hindra vöxt örvera og koma þannig í veg fyrir að flíkin lykti illa af líkamsþef og 

þar af leiðandi endist hún lengur því ekki þarf að þvo hana jafn oft.
41

 

 Mannkynið er að verða háð tækninni. Þess vegna hefur mastersneminn Core Hewitt 

ásamt öðrum vísindamönnum fundið upp efni sem býr til raforku úr uppgufun líkamans. 

Það kallast „Power Felt‟ og hefur áferð filts en er búið til úr nanótúbum úr kolefni sem eru 

ofnar við sveigjanlegar plasttrefjar. Það myndar raforku úr hitabreytingum. Það væri hægt 

að nota „Power Felt‟ í allt frá því að hlaða raftækin sín til þess að nota sem einangrun í 

þök, þannig mætti spara hita og þar með orkureikninga.
42

 

 Þar sem vísindaskáldskapur og geimferðir eru hér til umfjöllunar er vert að minnast 

á Bruce og Connie Huffa sem stofnuðu fyrirtækið Fabdesigns Inc., sem sérhæfir sig í 

vélunnu flatprjóni og hafa hannað prjónaðan geimbúning. Að mörgu þarf að huga við 

hönnun geimbúnings. Þessi búningur veitir góða vörn gegn geislun og býður upp á mikinn 

sveigjanleika. Hver hluti geimbúningsins sem prjónaður er hefur tvö lög með lofti á milli 

og er úr garni sem eyðist ekki. Auk þess eru ýmis önnur efni sem eru spunnin inn í hann, 

svo sem kevlar, sílíkon, monofílament, róf og annað sérhæft garn.
43

 Einnig hefur 

tískumerkið CuteCircuit verið að sérhæfa sig í að setja pínulítil LED ljós í flíkur sínar og 

þannig verið í raun með hálfgert sjónvarp á flíkunum. Sá sem klæðist flíkinni notar síðan 

„Q‟ appið í símanum sínum til þess að ákvarða í hvaða lit eða hvernig munstur kemur á 

flíkina.
44

 

 Kvikmyndin Oblivion (Joseph Kosinski, 2013) sýnir glögglega að menn eru ennþá 

að burðast við að nota sömu gömlu efnin og eru í raun eftir á í þróun sé miðað við aðra 

nýjustu tækni í myndinni. Í myndinni má sjá nýjasta tæknibúnað, flottar þyrlur, byssur, 
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 Billy Hunter, New self-cleaning textile technology from Luna, heimasíða Innovations is Textiles, 7. 

nóvember 2013, sótt 10. nóvember 2013, http://www.innovationintextiles.com/dryeing-finishing-

printing/new-selfcleaning-textile-technology-from-luna/ 
41

 Billy Hunter, SILVADUR Antimicrobial recognised by R&D Magazine, heimasíða Innovations in Textiles, 

21. ágúst 2013, sótt 10. nóvember 2013, http://www.innovationintextiles.com/smart-textiles-
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 Jennifer Hicks, „New Fabric Generates Electricity Via Your Body Heat‟, í Forbes, 27. febrúar 2012, sótt 

10. nóvember 2013, http://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2012/02/27/new-fabric-generates-electricity-
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 Pink and Black Collection, heimasíða CuteCircuit, sótt 10. nóvember 2013, 
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snertiskjái sem hafa tekið við af bókum og vélmennaflugvélar. Húsin hafa stór og opin 

rými með stórum gluggum, nánast allt er hvítt, stílhreint og einfalt. Búningarnir eru hins 

vegar stífir. Tom Cruise, sem leikur aðalhlutverkið, er svo að segja alla myndina í 

hvítum/gráum leðurgalla sem varla getur talist frumleg hönnun og kærastan hans er í 

þröngum gráum kjól úr ofnu efni (mynd 20). Miðað við þau verk sem Cruise tekst á við í 

myndinni hefðu tæknivæddari efni komið að góðum notum, honum til varnar líkamlega en 

einnig til þess að auðvelda suma hluti með stressminnkandi áhrifum. 

Fatahönnuðir nútímans eru kannski eilítið fastir í einföldun vísindaskáldskapar. Þeir 

sem hafa tekið vísindamyndaþema fyrir í línum sínum notast nánast eingöngu við svartan, 

hvítan og silfraðan lit og axlastórar þröngar silúettur og harkalegar beinar línur. Þrátt fyrir 

að vera stórkostleg verk er það samt ef til vill merki um að tími sé kominn á 

endurskilgreiningu þess hvað sé vísindaskáldskapur. Það er eins og að Barbarella og The 

Fifth Element hafi ekki haft áhrif á hina stöðnuðu og hefðbundnu einkennisbúninga annarra 

vísindakvikmynda. Þá er kannski einmitt komi tími til þess að fá einn nýjan búninga 

uppreisnarsegg, nýja Barbarellu/The Fifth Element? 
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Niðurlag 

Eins og lesendur hafa tekið eftir hef ég ekki minnst á eitt einasta þrífætt vélmenni í þessari 

ritgerð. Þó hef ég ekki hundsað allan þann fáranleika sem fylgir vísindamyndum heldur 

tekið honum opnum örmum og reynt að sjá hver fagurfræðileg gildi hans eru. Í rauninni 

felst viss fáranleiki í stöðugum tækninýjungum eins og komið hefur fram í Nýjasta tækni 

og vísindi. Hvers vegna ekki þá að taka fáranleikann alla leið og þróa alla hönnunarþætti 

vísindamynda, ekki aðeins hvað varðar tækin – heldur alla þætti mannlífsins og fatnað þar 

með talinn. 

 Einfaldleiki ríkir yfir hönnunninni í mörgum vísindamyndum. Í ritgerðinni var 

minnst á útlitslegan einfaldleika en það er einnig til annars konar einföldun. Það er 

einföldun í vísindaskáldskap almennt séð. Þessi einföldun á það til að koma út á 

yfirborðinu sem fáranleiki og birtist í stöðluðum ímyndum en hún er einmitt það sem getur 

líka verið svo flott við vísindakvikmyndir. Tilvist vísindaskáldskapar virðist ganga út á 

flokkun. Kannski er það einmitt vegna þessarar einföldunar í vísindakvikmyndum sem 

hægt að er flokka þær. Þar er átt við flokkun á tegund myndarinnar. Annars vegar útópía 

eða dystópía, hins vegar harður eða mjúkur vísindaskáldskapur. Þegar þessi flokkun hefur 

átt sér stað má líta á nokkra undirflokka innan hvers sviðs, í formi búninga, útliti umhverfis 

og hegðunar almennt séð. Komið hefur fram hér að ofan að margar vísindakvikmyndir falli 

í svipuð form sem tengjast innbyrðis og á meðan að tæknin heldur áfram að þróast eru 

ýmsir hönnunarþættir sem eru staðnaðir, en þar eru Barbarella og The Fifth Element 

undantekning sem sýnir í raun að margir búningahönnuðir og framleiðendur vísindamynda 

hafa tekið sig of alvarlega. Þess vegna er mikilvægt fyrir framsækni og trúverðugleika 

vísindakvikmynda að hafa þær að leiðarljósi sem og nýjustu tækni í hönnunarþáttum í 

framtíðinni. 
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