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Útdráttur 

Etnógrafískar kvikmyndir er kvikmyndaform innan mannfræðinnar sem notað er til að 

endurspegla menningu. Meginmarkmið etnógrafískra kvikmynda er að sýna raunveruleikann 

eins og hann er hverju sinni. Kvikmyndaformið er aðferð innan sjónrænnar mannfræði, sem 

hefur átt erfitt uppdráttar innan mannfræðinnar í gegnum tíðina. Á seinni árum hefur þó 

sjónræn mannfræði hlotið meiri viðurkenningu og er stuðst við hið sjónræna í mörgum 

þáttum innan mannfræðinnar. Meðal þess sem deilt hefur verið um innan sjónrænnar 

mannfræði er hvort raunveruleiki etnógrafískra kvikmynda sé sannur. Í þessari ritgerð er 

farið yfir ýmsa þætti í sögu, þróun og aðferðafræði etnógrafískra kvikmynda. Kynntir eru 

helstu áhrifavaldar sjónrænnar mannfræði og farið yfir hugmyndafræði þeirra. Einnig er farið 

yfir frumkvöðla innan etnógrafískra kvikmynda, hugmyndir, aðferðir og leit þeirra að 

raunveruleikanum. Tækninni hefur fleygt fram, þróun kvikmyndavéla, hljóðbúnaða og 

vinnslu myndefnisins hefur gert það að verkum að mögulegt er að sýna það ósýnilega á 

vettvangi í dag. Gerð verður grein fyrir því hvernig hægt er að sjá og kvikmynda menningu út 

frá félagslegum atbeina, táknum, sjálfsvitund og sviðsettum leik. 
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1 Inngangur 

Kvikmyndir og mannfræði hafa verið samstiga í sögu og þróun. Uppruna þeirra má rekja til 

evrópskra og amerískra stofnana frá nítjándu öld. Hið sjónræna hefur skipað stóran sess 

innan mannfræðinnar. Heimildir eru til allt frá aldamótum 1900 um sjónrænar aðferðir sem 

hafa verið nýttar ýmist sem hjálpartæki rannsóknar eða til framsetningar. En þó hið 

sjónræna hafi verið notað innan mannfræðinnar um langa hríð hefur það alltaf verið litið 

hornauga og verið lítt viðurkennt innan greinarinnar. Greinar innan félagsvísinda eru 

fræðigreinar þar sem orðið er í aðalhlutverki og lítið sem ekkert pláss verið fyrir hið 

sjónræna. Þessi sjónrænu verkefni hafa sætt mikilli gagnrýni þar sem er talið að þau byggi 

ekki á nógu vísindalegum grundvelli. Hið sjónræna var einungis notað við hlið skriflegs máls 

til að gefa textanum meira vægi. Margir töldu hið sjónræna vera yfirborðskennt og sögðu 

tungumálið vera einu leiðina til þess að endurspegla raunveruleikann. Það hefur kostað blóð, 

svita og tár að afla sjónrænni mannfræði viðurkenningar sem undirgrein innan 

mannfræðinnar. Það sætir, enn þann dag í dag, mikilli gagnrýni (Banks, 2001). Sjónræn 

mannfræði hefur vaxið og dafnað í gegnum tíðina. Með hjálp tækniþróunar og fleiri 

mikilvægra þátta hefur hún loksins verið viðurkennd sem undirgrein innan mannfræðinnar. Í 

sjónrænni mannfræði er lögð áhersla á að nýta hið sjónræna til rannsóknar og frásagnar. 

Nýtt eru ýmis verkfæri til að miðla og rannsaka, eins og ljósmyndir, kvikmyndir, internetið, 

fjölmiðlar, dans, leikhús, helgisiðir og margt fleira. 

Á áttunda og níunda áratugnum urðu etnógrafískar kvikmyndir gríðarlega vinsælar  innan 

sjónrænnar mannfræði. Þessi aðferð er enn mjög vinsæl (Pink, 2001). Kvikmynd getur veitt 

annarskonar skynjun og upplifun en hið skriflega. Með hjálp tækninnar er möguleiki á að 

hægja á atferli eða athöfn og sjá það sem augað getur undir venjulegum kringumstæðum 

ekki numið. Þekking okkar og skilningur getur þannig eflst á annan hátt og er kvikmynd því 

tilvalin til mannfræðilegrar miðlunar (Schneider og Wright, 2006).  

Í gegnum tíðina hafa mannfræðingar rannsakað menningu út frá hegðun. Athugun og 

greining á félagslegum atburðum hversdagsleikans hafa vakið ýmist mikinn eða lítinn áhuga 

hjá etnógrafískum rannsóknarmönnum. Lengi hefur athyglin beinst að þeim reglum sem 

samfélagið byggist á, í stað mannlegrar hegðunar. Síðustu áratugi hafa áherslurnar þó verið 
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að breytast. Áhugi hefur nú vaknað á því að sjá mannlega hegðun sem félagsmenningarlega 

sviðsetningu (Ruby, 2000; 242).  

Stendur leitin enn yfir á raunveruleika etnógrafískra kvikmynda? Er raunveruleiki 

etnógrafískra kvikmynda sannur? Í þessari ritgerð mun ég fjalla um etnógrafískar kvikmyndir, 

sögu og þróun þeirra út frá sögu og þróun sjónrænnar mannfræði. Ég mun ræða áhrifavalda 

og aðferðir þeirra og hina ævilöngu leit að hinum fullkomna raunveruleika í etnógrafískri 

kvikmynd. Ég mun fara yfir aðferðir táknrænnar mannfræði og hvernig þær geta haft áhrif á 

,,handritagerð” etnógrafískra kvikmynda út frá félagslegum atbeina, sjálfsvitund og 

sviðsetningu menningar. 

Ritgerðinni er skipt í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er farið yfir fyrstu 

kvikmyndatökuvélarnar og sögu sjónrænnar mannfræði. Kynntir eru þeir einstaklingar sem 

höfðu mikil áhrif á þróun mannfræði sem tengjast einnig á einhvern hátt sjónrænum 

aðferðum. Hugmyndin og hugmyndafræðin um etnógrafíska kvikmynd er útskýrð og fjallað 

um gagnrýni aðferðarinnar.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þrjá helstu áhrifavalda etnógrafískra kvikmynda, 

þá Robert Flaherty, Dziga Vertov og Jean Rouch. Allir áttu þeir það sameiginlegt að koma 

fram með hugmyndir og verk sem voru á undan sinni samtíð og allir leituðu þeir aðferða til 

að sýna hinn sanna raunveruleika. Rakin eru afrek þeirra og aðferðir á þessu sviði.  

Í þriðja kaflanum er farið yfir straum póstmódernismans og áhrif hans á sjónrænar 

aðferðir í dag. Fjallað er um táknræna mannfræði og kenningar þeirra Clifford Geertzs, Victor 

Turners og Eric Goffmans um, ,,þykka lýsingu”, félagslegan atbeina, sjálfsvitund og 

,,félagslega sviðsetningu”. Einnig er rætt um deiluna um ,,skriflega menningu” og áhrif 

deilunnar á sjónræna mannfræði og etnógrafískar kvikmyndir. Þá er fjallað um aðferðir 

sjónrænnar mannfræði útfrá þróun á tækni og hvernig etnógrafísk kvikmynd geti sýnt það 

ósýnilega á vettvangi. Farið er yfir siðferði og hlutleysi mannfræðingsins gagnvart 

viðfangsefninu og á vettvangi 

Í lokin er farið yfir umræðuna um endurspeglun í etnógrafískum kvikmyndum. Fjallað er 

um hvernig hægt er að nota kenningar táknrænnar mannfræði sem tól til þess að sjá 

menningu sem sviðsettan leik og þannig gert ,,handrit” að etnógrafískri kvikmynd.  
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2 Upphafið 

2.1 Mannfræðin og hið sjónræna  

Hreyfing og hegðun eru fyrirbæri sem erfitt er að greina með orðum. Með hjálp 

kvikmyndatökuvélarinnar hafa vísindalegar og félagslegar fræðigreinar náð að auka og víkka 

þekkingu mannsins. Fyrsta kvikmyndatökuvélin var hönnuð af Bretanum Eadweard 

Muybridge í kringum árið 1880 og var kölluð Zoopraxiscop. Stuttu síðar hannaði Frakkinn 

Étienne–Jules Marey aðra kvikmyndatökuvél sem fékk nafnið Chronophotographe. Marey og 

Muybridge eru taldir hafa verið í bréfasamskiptum við hönnun vélanna. Báðir höfðu þeir 

áhuga á að fanga augnablikið og læra um hegðun og hreyfingu dýra. Hugmyndina, að taka 

upp viðfangsefni sér til rannsóknar, má því telja mjög gamla rannsóknaraðferð. Vélar 

Muybridge og Marey urðu ekki langlífar og höfðu því ekki bein áhrif á þróun tækninnar sem 

notuð er við kvikmyndaframleiðslu í dag. Þrátt fyrir það sýndu þessir frumkvöðlar fram á 

möguleika og áhuga til að taka upp hreyfingu til greiningar og rannsóknar. Þessi hugmynd, að 

fanga það sem augað nemur ekki, lagði grunninn að frekari þróun kvikmyndatökuvéla og 

hafði mjög mikil áhrif á að þróa vísindasamfélagið eins og það er í dag (Rouch, 2003).  

Bræðurnir Auguste og Louis Lumiére voru með þeim fyrstu sem nýttu sér aðferðina um 

,,beina kvikmyndun”1. Aðferðin felur í sér að fanga augnablikið og hinn ytri heim eins og 

hann er í rauntíma. Þeir lögðu mikla áherslu á að fanga raunveruleikann. Árið 1895 sýndu 

þeir bræður tíu stuttar kvikmyndir, sem allar voru innan við mínútu að lengd. Stuttmyndirnar 

nutu ekki vinsælda meðal áhorfenda, fannst þær bæði langdregnar og óspennandi. Á þessum 

tíma voru áhorfendur ekki vanir kvikmyndum sem sýndu daglegt líf eða daglegar athafnir. 

Bræðurnir höfðu þó mikil áhrif á verk síðari tíma og var þessi aðferð notuð af sjónrænum 

mannfræðingum næstu sextíu árin (Ruby, 2000; Rouch, 2003). 

Mannfræðingurinn Alfred Haddon nýtti sér sjónrænan miðil innan mannfræðinnar. Hann 

vann við rannsóknir á Eyjafólkinu á Torres Straits eyjunum árið 1898. Hann taldi hið sjónræna 

vera mikilvægan þátt í rannsóknum sínum, bæði til vísindalegrar nálgunar og sem 

rannsóknarform. Hann nýtti sér meðal annars nýjustu myndavélar þess tíma bæði til að taka 

                                                      
1 e. observational cinema 
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ljósmyndir og kvikmyndir. Haddon var hinsvegar ekki sá eini á þeim tíma sem nýtti sér 

sjónræna miðla,  nefna má m.a. Baldwin Spencer, Frank Gillen, Malinowski og Franz Boas. 

Spencer og Gillen notuðu sjónrænan miðil í þátttökurannsóknum sínum á frumbyggjum í 

Ástralíu á tímabilinu 1875-1912. Þeir tóku ljósmyndir af helgisiðum þeirra og nýttu til 

endurspeglunar á samfélaginu. Þeir framleiddu einnig kvikmyndir sem voru mjög 

áhugaverðar. Spencer og Gillen sviðsettu ekki efni heldur tóku upp daglegt líf og sanna 

atburði, eins og til dæmis rifrildi milli tveggja kvenna. Margir segja þá félaga hafa verið langt 

á undan sinni samtíð. Howard Morphy, prófessor í mannfræði, segir að þeir hafi séð 

ljósmyndun sem nauðsynlegt tæki til að kalla fram andrúmsloft og túlkun helgisiða 

samfélagsins sem þeir rannsökuðu. Haddon, Spencer og Gillon lögðu mikla áherslu á að 

áhorfandinn skynjaði það andrúmsloft sem þeir höfðu upplifað á vettvangi. Þeir nýttu ekki 

einungis sjónræna miðla í rannsóknum sínum heldur notuðu þeir þá einnig við kennslu og í 

opinberum fyrirlestrum (Pink, 2006). 

Almennt er talið að upphaf félagslegrar og menningarlegrar mannfræði hafi sprottið upp í 

kringum fyrri heimstyrjöldina með forfeðrunum Bronislaw Malinowski, Franz Boaz, Radcliffe-

Brown og Marcel Mauss. Mannfræði varð að heildrænni vísindagrein sem miðaði að því að 

lýsa samfélagi eða menningu sem einni samþættri heild, í stað þess að rannsaka eða bera 

saman einfalda hluti samfélags eða menningar (Pink, 2006).  

Bronislaw Malinowski var brautryðjandi etnógrafískrar aðferðafræði. Hann þróaði þessa 

aðferðafræði við rannsóknir sínar á Trobrianders-eyjum þar sem hann fylgdist með og 

rannsakaði eyjaskeggja. Etnógrafía er upprennandi þverfræðilegt fyrirbæri. Grunnhugmyndin 

er að  fara í langa vettvangsrannsókn, læra og fylgjast með samfélagi ,,hinna” og skrifa 

etnógrafíu um formgerðir svo sem pólitík, kerfi, hefðir og venjur innan samfélagsins. 

Hugmyndin um etnógrafíska vettvangsrannsókn er rómantísk. Mikil áhersla er lögð á 

fagurfræðilegan texta og að sjónarhorn innfæddra sé endurspeglað (Malinowski, 1922). 

Etnógrafískar rannsóknir skilgreindu og mörkuðu mannfræðina sem vísindalega fræðigrein. 

Bronislaw Malinowski nýtti sér ljósmyndir í þátttökurannsókn sinni á Trobrianders-eyjum en 

hafnaði þó lögmálinu um að nýta sér hið sjónræna til rannsóknar. Hann var afkastamikill 

ljósmyndari og hafði mikil áhrif á sjónrænar aðferðir. Þrátt fyrir það var ljósmyndun hans í 

grundvallaratriðum ekki í samræmi við málflutning hans á vettvangsrannsókninni. Anna 

Grimshaw, sjónrænn mannfræðingur, segir ástæðuna þá að aðferðir hans um 
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vettvangsrannsóknir hafi verið undir áhrifum rómantísku stefnunnar þar sem áhersla var 

lögð á tilfinningar og ástríðu og tækninni algjörlega hafnað. Víðsýn nálgun hans á heildrænu 

samfélagi hafi gefið lítið pláss fyrir sjónrænar aðferðir (Pink, 2006:7). 

Franz Boas var einn af brautryðjendum félagslegrar mannfræði. Þrátt fyrir að hann hafi 

lagt áherslu á að varpa ljósi á hið sögulega og að hið sjónræna sýndi einungis yfirborð 

menningar, nýtti hann sjálfur hið sjónræna í rannsóknum sínum. Sumir kalla hann föður 

sjónrænnar mannfræði (Pink, 2006). Margir telja að Boas hafi í raun fundist möguleikarnir 

miklir í sjónrænni mannfræði til að miðla etnógrafíu og að hann hafi ekki talið þá leið síðri. 

Boas lagði mikla áherslu á að taka upp dans Kwakwaka’wakw fólksins til að greina dansinn 

betur. Þennan þjóðflokk hafði hann rannsakað í um 40 ár. Hann fór í rannsóknarleiðangur 

árið 1930 til þess að kvikmynda á 16mm kvikmyndavél það sem hann taldi sig þurfa að skoða 

og rannsaka betur. Myndefnið var mestmegnis af dansi, söng og tónlist. Boas hafði notað 

óklippt myndefni áður á fyrirlestrum en því miður lést hann áður en hann náði að vinna úr 

myndefninu. Ekki er vitað hvort hann hafi ætlað að birta myndefnið í rannsóknarskýrslu sinni 

eða hver skoðun hans í raun og veru var á hinu sjónræna á vettvangi (Farnell, 2011;  Ruby, 

2000).  

Hjónin Margaret Mead og Gregory Bateson voru nemendur Franz Boas. Eru þau þekkt 

fyrir rannsóknarvinnu sína á eyjaskeggjum Balí þar sem þau skrásettu líf þeirra og starf. Þau 

nýttu sér tækni ljósmyndar og kvikmyndar og gerðu tilraunir með hið sjónræna á vettvangi. 

Mead og Bateson höfðu mikil áhrif á sjónræna mannfræði og þróun hennar. Þau voru 

hinsvegar ósammála um vísindalegt gildi myndefnisins. Mead nýtti sér þrífót til að ná betri 

gögnum sem gæti nýst henni í vísandlegri rannsókn sinni. Bateson aftur á móti vildi nýta 

myndefnið á listrænni hátt, halda á myndavélunum og þannig skapa líflegra myndefni (Mead 

og Bateson, 1942: 41, Ramey, 2011). Margaret Mead hafði með verkum sínum mikil áhrif á 

sjónræna mannfræði. Hún barðist hart fyrir að komið yrði á fót stofnunum sem varðveittu 

sjónræn gögn mannfræðinga. Hún kenndi næstu kynslóð að nýta sér hið sjónræna á 

vettvangi og eru flestir nemendur hennar sjónrænir mannfræðingar í dag (Schneider og 

Wright, 2010). 

Nýlendutíminn var blómatími í félagslegri mannfræði. Styrkir og sjóðir runnu til breskra 

mannfræðinga til rannsókna á nýlendum Bretlands. Yfirvöld óttuðust að menningarheimar 

væru að hverfa. Mannfræðingar fengu aukið fjármagn til rannsóknarvinnu og voru beðnir um 
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að skrásetja ljósmyndir og hreyfimyndir af siðum og venjum þess samfélags sem þeir 

rannsökuðu. Kvikmyndatökuvélar og ljósmyndavélar voru notaðar til þess að afla heimilda 

um hefðir og helgisiði mismunandi menningaheima fyrir komandi kynslóðir. Þetta eru nú 

dýrmætar heimildir fyrir sjónræna mannfræðinga, ekki aðeins til að skoða helgisiði og 

atburði ólíkra menningarheima á þessum tíma, heldur einnig til að sjá hvernig 

mannfræðingar nálguðust viðfangsefnið sitt og  hvernig þeir stóðu að upptökum (Ruby, 

2000).  

Árið 1950 höfðu mannfræðingar gert þó nokkrar tilraunir með sjónrænar aðferðir en 

ávallt var þeim hafnað. Hið félagslega og menningarlega var hinsvegar að styrkja sig í sessi 

innan hins akademíska heims með því að leggja áherslu á langar vettvangsrannsóknir, 

raunveruleikann og samanburð (Pink, 2006). 

2.2 Etnógrafísk kvikmynd 

Etnógrafísk kvikmynd hefur verið vinsæl rannsóknaraðferð innan sjónrænnar mannfræði. 

Upphaf aðferðarinnar má rekja til ársins 1920. Kvikmyndin eða upptakan getur sýnt okkur 

minnstu smáatriði í flókinni líkamlegri merkingu, lítil tákn án tungumáls og mismunandi 

andlitstjáningu sem hafa menningarlega merkingu sem skýrð eru í skriflegri mannfræði (Surh 

& Willerslev, 2012). Myndavélin er mannúðleg og ýtir hún undir mannlegt siðferði svo sem 

hógværð og viðurkenningu. Hún sýnir viðkvæmni kvikmyndagerðarmanna gagnvart 

viðfangsefnum sínum (Grimshaw, 2001). Kvikmynd er verkfæri sem leitast við að kynna 

raunverulegt líf annarra út frá tjáningu og sýn kvikmyndagerðarmannsins. Hún mótast af 

sambandi viðfangsefnisins og kvikmyndagerðarmanns. Segja má að kvikmyndir byggist á 

fjórum meginhugmyndum: Í fyrsta lagi eru kvikmyndir gerðar til þess að segja ákveðna sögu. 

Í annan stað eru þær tæki til að skapa mismunandi heima og ímyndun. Í þriðja lagi eru 

kvikmyndir gerðar til þess að fanga daglega viðburði í lífi alls konar fólks. Að lokum er 

kvikmyndin tæki til þess að læra um hreyfingu og rannsaka hana í tíma og rúmi. Etnógrafískar 

myndir, ferðasögur og heimildamyndir má flokka undir tvö síðastnefndu atriðin. Þær 

byggjast á hugmyndum vestrænu millistéttarinnar sem vildi skilja og útskýra aðra 

menningarheima til að hafa einhverja táknræna stjórn á heiminum. Etnógrafísk kvikmynd er 

best útskýrð sem kvikmynduð etnógrafía, sem sker sig úr flokki annarra kvikmynda sem 

endurspegla menningu. Í etnógrafískri mynd sjáum við aldrei heiminn út frá augum 

innfæddra heldur er etnógrafísk kvikmynd okkur leið til þess að sjá heiminn með augum 
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mannfræðings. Etnógrafískar kvikmyndir sem kanna félags- og menningarleg vandamál  hafa 

það pólitíska hlutverk að gefa þeim raddlausu rödd. Það er gert með því að draga upp mynd 

af minnihlutahópum, undirokuðum pólitískt, félagslega og efnahagslega og öðrum sem eru 

án þekkingar eða er meinaður aðgangur að sinni eigin sjálfsmynd (Rouch, 2003; Ruby, 2000). 

Etnógrafískar kvikmyndir og heimildamyndir eru það sem ,,við” gerum við ,,þau”. ,,Þau” í 

þessu tilviki eru oftast hin fátæku, valdalausu og þau sem eru í erfiðri stöðu og oftar en ekki 

bæld niður á pólitískan hátt (Ruby, 1980). MacDougall segir að lykillinn að framlagi 

sjónrænnar mannfræði til námsgreinarinnar vera að stórum hluta áskorunina sem myndir og 

hreyfimyndir endurspegli í óhlutstæðri menningu og beini þannig aftur sjónum að 

sameiginlegum eiginleikum mannkynsins sama hvaðan þeir koma (MacDougall, 1998: 245).  

Mismunandi skoðanir eru á því hvað hægt er að kalla etnógrafíska kvikmynd og hvað ekki. Í 

bók Karls Heiders er skilningur hugtaksins etnógrafía til dæmis mjög víður. Etnógrafía er sögð 

vera allt sem tengist mannkyninu. Ef etnógrafískar kvikmyndir eru útskýrðar og flokkaðar út 

frá þeim skilningi má flokka næstum allar myndir sem etnógrafískar þar sem flest allar 

kvikmyndir fjalla á einhvern hátt um mannkynið. Þó myndin fjalli um dýr eða náttúru, má 

tengja hana við mannkynið þar sem það eru manneskjur sem eru á bak við myndavélina. Því 

getur myndin og sjónarhorn myndarinnar sagt okkur eitthvað til um hvaðan 

kvikmyndagerðarmennirnir koma og hvaða menningu þeir tilheyra (Ruby & Banks, 2011; 26).  

Margir  fræðimenn hafa verið í vandræðum með að skilgreina etnógrafíska kvikmynd á 

lýsandi og á fyrirskipaðan hátt. Jay Ruby, sjónrænn mannfræðingur, segir hinsvegar að stór 

hluti etnógrafískra kvikmynda í dag sé í raun ekki etnógrafíur nema að mjög litlu leyti og 

snerti einungis hugmyndir um manninn eða menningu. Hann segir mannfræðinga geta nýtt 

sér fjölda kvikmynda, en þær kvikmyndir sem skili mannfræðilegum sjónarhornum séu miklu 

færri. Hann telur etnógrafíska kvikmynd ekki vera etnógrafíu nema að lærður 

mannfræðingur sé að baki myndinni. Hann telur of margar myndir gerðar af reyndum 

kvikmyndatökumönnum sem ekki hafi lært mannfræði eða um etnógrafískar 

vettvangsrannsóknir. Ruby telur því upphaf etnógrafískra kvikmynda vera miklu seinna en 

áður er nefnt. Hann segir etnógrafíska kvikmyndasögu, þar sem mannfræðingar framleiði 

mynd í mannfræðilegum tilgangi, fyrst hafa byrjað eftir seinni heimstyrjöld (Sherman 1998, 

Ruby & Banks, 2011). 
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3 Áhrifavaldar 

Þegar fjallað er um áhrifavalda etnógrafískra kvikmynda eru oftast nefndir þrír karlmenn; 

Robert Flaherty, Dziga Vertov og Jean Rouch. Þeir höfðu allir mikil áhrif á sjónræna 

mannfræði, sérstaklega á aðferðir etnógrafískra kvikmynda. Enn í dag sækja rannsakendur og 

kvikmyndatökumenn innblástur í verk þeirra og má sjá áhrif þeirra víða. Vertov og Flaherty 

gerðu báðir etnógrafíska kvikmynd langt á undan sinni samtíð án þess að vita hvor af öðrum. 

Þeir þráðu báðir að sýna raunveruleika í kvikmynd. Rouch hafði einnig mikil áhrif á 

aðferðafræði etnógrafískra kvikmynda og sýndi fram á mismunandi leiðir innan þeirra. 

Þremenningarnir eiga það sameiginlegt að hafa skilgreint kvikmyndaheim sjónrænnar 

mannfræði og verður fjallað hér meira um þá og hugmyndir þeirra (Rouch, 2003). 

3.1 Robert Flaherty (1884-1951)  

Robert Flaherty er þekktur sem faðir heimildamynda og etnógrafískra kvikmynda. Fyrsta 

myndin hans, ,,Nanook of the North” (Shepard og Flaherty, 1922), er talin hafa markað 

upphaf etnógrafískra kvikmynda. Til að byrja með fór ekki mikið fyrir verkum Flahertys innan 

mannfræðinnar. Hann var að mestu óþekktur innan fræðigreinarinnar þar til á seinni hluta 

fimmta áratugarins þegar Jean Rouch sagði hann mesta áhrifavald sinn. Í kvikmyndinni 

,,Nanook of the north” kvikmyndar Flaherty líf Inúíta og lifnaðarhætti hans og fjölskyldu hans 

í Kanada, við Hudsonflóa. Hann fylgdist með og tók upp líferni þeirra, daglegt líf og baráttu 

við erfið lífsskilyrði harðrar náttúru (Ruby, 1980). Myndin var tekin upp á löngum tíma og var 

fyrst gefin út árið 1922 en var endurgerð og endurútgefin árið 1976 af International Film 

Seminars, undir stjórn Davids Shepards. Flaherty vildi segja sögu af raunverulegu fólki. Hann 

fann upp aðferðina um þátttökurannsóknir án þess að gera sér grein fyrir því. 

Þátttökurannsókn er aðferð sem er enn notuð meðal mannfræðinga og félagsfræðinga. 

Flaherty eyddi löngum tíma meðal Intúíta og tók upp hreyfimyndir sem hann klippti saman í 

ferðasögu. Hann var ekki ánægður með myndefnið og brann hluti af filmunni í eldsvoða. 

Hann sagðist hafa einungis kannað samfélagið, en ekki varpað ljósi á sjálfan raunveruleikann. 

Eftir fjögurra ára leit að styrkjum lá leið hans aftur norður (Ruby, 2000). Í þetta skipti ákvað 

Flaherty að vinna myndina í fullu samstarfi með Inúítunum og höfðu þeir mikið að segja um 

gerð myndarinnar (Pink, 2006). Flaherty blandaði saman leiknum atriðum og upptökum af 
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raunverulegu lífi eskimóa. Hann var mjög gagnrýndur fyrir að taka upp tilbúnar senur í stað 

þess að taka aðeins upp raunveruleikann. Jay Ruby telur sjónræna aðferð hans hafa verið 

frásögn en ekki skáldskap. Hann hafi sett upp senur eða atburðarás sem hann hafi áður 

upplifað. Flaherty myndaði þjóðfræðilega mikilvæga hluti í lífi eskimóa svo sem veiði, líf og 

trú. Það sem skilur þessa kvikmynd frá öðrum kvikmyndum þessa tíma er hvernig hún nær að 

vera dramatísk á mjög raunverulegan hátt. Segja má að Flaherty hafi verið langt á undan 

sinni samtíð. Þó kvikmyndavélar og önnur tæki og tól væru lítt þróuð á þessum tíma, notaði 

hann flókið skipulag í myndum sínum. Tökulið hans hafði enga reynslu í að nota 

tæknibúnaðinn, en Flaherty náði þrátt fyrir það að setja fram með kvikmyndavél 

áreiðanlegar og mikilvægar upplýsingar. Þessar rannsóknir hans hafa verið áhrifarík hvatning 

mörgum sjónrænum mannfræðingum. Flaherty sagðist aldrei vera mannfræðingur, heldur 

hafa verið kvikmyndagerðarmaður. Talið er að Franz Boas og Flaherty hafi þekkst og að 

Flaherty hafi reynt að fá Boas með sér í samstarf, en ekki hafi orðið neitt úr því (Rouch, 2003; 

Ruby, 1980; Ruby, 2000).  

3.2 Dziga Vertov (1896-1954)  

Dziga Vertov var kallaður skáld framtíðarinnar, en hann starfaði innan félagsfræði og 

mannfræði án þess að gera sér grein fyrir því sjálfur. Hann var einn af þeim fyrstu sem gerði 

tilraunir með kvikmyndavélinni í þróun heimildarmynda. Vertov þróaði kenninguna um 

frásagnarkvikmynd2 á tuttugustu öldinni í andstöðu við Sergei Eisenstein og stuðningsmenn 

hans. Vertov sagði að hlutverk kvikmyndar væri að draga fram meðvitaða skoðun 

áhorfandans um byltingu samfélags. Það væri gert með því að nota ákveðinn kvikmyndastíl 

sem sýndi heiminn með marxískum augum. Kenninguna kallaði hann Kino-pravda. Hann 

sagði the Kino-eye, eða linsu myndavélarinnar, geta sýnt sannleika. Hann lýsti Kino-eye samt 

ekki sem líkani til þess að sýna hinn raunverulega sannleika, heldur sem nýrri leið til að sjá 

með auga kvikmyndavélarinnar og búa þannig til eigin sannleika. Hann nýtti aðferðir og 

kenningar sínar til þess að sýna fram á að raunveruleiki kvikmyndar væri ekki sá sami og 

raunveruleikinn sjálfur. Einnig reyndi hann að sýna fram á að kvikmyndavélin væri ekki 

mannsauga heldur sérstaklega hannað vélrænt auga. Vertov taldi skáldskap tilbúning og 

fantasíur. Hann sagði sanna kvikmyndagerðarmenn sýna með þemum og formgerð byggðum 

                                                      
2 e. narrative films 
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á litlum brotum og myndum af venjulegu fólki að gera hversdagslega hluti. Hann sagði að 

þessir litlu venjulegu athafnir í lífinu gætu auðveldlega breyst í þýðingarmikla kvikmynd. 

Vertov var ekki mannfræðingur eða félagsfræðingur að gera rannsókn í félagsfræði. 

Áhugamál hans og verkefni benda samt sem áður allt til etnógrafískar rannsóknar.  Dziga 

Vertov er þekktastur fyrir mynd sína ,,Man with a Movie Camera” (VUFKU og Vertov, 1929) 

en í þeirri mynd reyndi hann að útskýra kenningu sína. Meginmarkmið Vertovs var að hjálpa 

áhorfendum að þróa fágaða og gagnrýna hugsun gagnvart kvikmyndum og samfélaginu. 

Hann stefndi að því að áhorfendur skildu hvernig kvikmynd hans virkaði, tæknilega, 

aðferðafræðilega og hugmyndalega. Hann vildi að áhorfendur litu á kvikmyndagerð sem 

vinnu. Mikið var um að vera í stjórnskipun á Rússland. Vertov vildi að áhorfendur veittu því 

athygli að kvikmyndagerð væri vinna og að kvikmyndagerðarmenn tilheyrðu vinnustéttinni. Á 

þessum tíma var mikið um að vera í rússneskum stjórnmálum og sá Vertov tækifæri í 

áhorfendum til að koma á framfæri marxískum sannleika, með því að gera byltingarkenndar 

myndir sem sýndu heiminn á annan hátt. Vertov var í raun á þann hátt gagnvirkur (Mackey, 

2011; Ruby, 2000; Rouch, 2003; Vertov, 2003).  

3.3 Jean Rouch (1917-2004)  

Jean Rouch er einn þekktasti upphafsmaður etnógrafískra kvikmynda. Rouch tók upp og 

framleiddi ótal etnógrafískar kvikmyndir sem höfðu mikil áhrif á aðferðafræði þeirra og 

sjónræna mannfræði. Hann var einn af fáum sjónrænum mannfræðingum sem hafði mikinn 

áhuga, vilja og löngun til að skapa nýtt kvikmyndaform sem væri sérstaklega hannað fyrir 

mannfræðilega framsetningu (Ruby, 1980). Jean Rouch var bæði menntaður stærðfræðingur 

og verkfræðingur og fór sem slíkur Vestur-Afríku á stríðsárunum. Í Afríku vaknaði áhugi hans 

á afrískri menningu og menningu yfir höfuð. Hann ákvað að hefja nám í mannfræði í Dakar í 

Senegal. Í framhaldi snéri hann aftur til Parísar þar sem hann stundaði framhaldsnám og 

útskrifaðist með doktorsgráðu í mannfræði undir leiðsögn franska mannfræðingsins Marcel 

Griaule.  

Árið 1946 snéri Rouch aftur til Afríku ásamt félögum sínum í þeim tilgangi að sigla niður ána 

Níger á kanóum. Fyrir ferðina hafði hann fest kaup á Bell & Howell 16 millimetra myndavél á 

markaði í París. Myndavélina notaði hann til þess að taka upp ferðina, í svart-hvítu ásamt því 

að skrifa hjá sér etnógrafískar nótur. Þessi ferð markaði ákveðið upphaf hjá Rouch sem 

etnógrafískum rannsakanda og kvikmyndagerðarmanni. Hann notaði myndefnið á margan 
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hátt. Hann breytti efninu, klippti það til og vann á mismunandi vegu. Hann notaði myndefnið 

í fyrirlestrum sínum og vakti það áhuga margra. Það hvatti hann til þess að fara aftur til Níger 

til frekari etnógrafískra rannsókna. Í seinni ferð sinni til Níger tók hann upp myndefni í lit. 

Hann vann þrjár litlar stuttmyndir úr myndefninu og var ein þeirra sýnd á hátíðinni Festival of 

Biarritz ásamt fleiri kvikmyndum virtra kvikmyndagerðarmanna. Rouch ákvað að eyða meiri 

tíma með Sorko og Songhay fólkinu. Sú dvöl varð til þess að hann fór að skoða þemu um 

fólksflutning og trúarbrögð. 

Myndir Rouch vöktu oft mikla athygli í hinum vestræna heimi og voru þær oftar en ekki 

bannaðar. Þær þóttu lýsa miklu ofbeldi og fleiri ógeðfelldum þáttum sem talið var óþægilegt 

fyrir hinn vestræna áhorfanda. Rouch sagðist ekki eyða eða banna myndefni nema að 

þátttakendur myndarinnar óskuðu sérstaklega eftir því. Rouch var aðgerðarsinni sem sagðist 

framleiða kvikmyndir í fyrsta lagi fyrir sjálfan sig, í öðru lagi væru þær fyrir fólkið sem tók þátt 

í ferli myndanna og í þriðja lagi fyrir allar aðrar manneskjur í heiminum (Feld, 2003; Banks, 

2001, Himpele og Ginsburg, 2005).  

Á fimmta áratug síðustu aldar byrjaði Rouch að búa til tilraunakenndar kvikmyndir. Á 

þessum tíma ríkti mikill ófriður í nýlendum Afríku sem varð til þess að Rouch fór að sigta út 

efni og nýta dramatískara form til þess að sýna raunverulegt ástand. Hann sótti innblástur í 

verk Flahertys og Vertovs. Hann staðnaði aldrei sem rannsakandi heldur þróaði stöðugt 

aðferðir sínar og stíl. Rouch fór sínar eigin leiðir, notaði eigin aðferðir og var mjög gagnrýninn 

á sjálfan sig. Hann var þekktur fyrir að nota ,,Cinema –Vérité” aðferðina eða beina 

kvikmyndun3 eins og hann vildi kalla það í myndum sínum. Aðferðina þróaði hann útfrá 

hugmyndum Vertovs um ,,Kino-pravda” en báðir vildu þeir sýna þann raunveruleika sem 

myndavélin nær að fanga. Aðferðin fjallar um sjónræna fagurfræði og tækni. Rouch varð 

þekktur fyrir þessa aðferð með mynd sinni ,,Chronicles of Summer” (Argos Films, Moris og 

Rouch, 1961). Myndin var sú fyrsta sem Rouch sagði að hefði mátt kvikmynda hvar og 

hvenær sem væri. Ekki var farið eftir handriti eða myndin sviðsett eða leikin, heldur var öll 

myndin tekin í einni töku. Mynda var venjulegt fólk að gera venjulega hluti, leikarar ekki 

fengnir til verksins og notaður var handheldur upptökubúnaður hljóðs og myndar og myndað 

með litlu sem engu tilbúnu ljósi (Feld, 2003: 7-8). Rouch sagði að eina leiðin til þess að taka 

upp raunverulegar aðstæður sé að ganga um með myndavélina. Með því sagðist hann ná að 

                                                      
3
 e. cinema-direct 
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taka upp og gera myndina eins líflega og fólkið sem kvikmyndað væri. Hann taldi mikilvægt 

að etnógrafískur rannsakandi dveldi lengi á vettvangi áður en tökur hæfust. Hann var á móti 

fjölmennu tökuliði, sagði hann að tökuliðið þyrfti að hafa ákveðna þekkingu á leikstjórn og 

kvikmyndun. Kvikmyndatökumaðurinn ætti að vita hvar, hvenær og hvernig ætti að 

kvikmynda, þekkja sögu og tungumál þátttakanda. (Feld, 2003; Rouch, 2003). 
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4 Póstmódernismi og nútíminn 

Með tíma, aukinni tækni og rökræðu mannfræðinga um etnógrafíu, textaskrif og viðfangsefni 

hafa reglur um etnógrafíska rannsókn þróast áfram þó grunnhugmyndin um 

vettvangsrannsókn sé enn sú sama. Mannfræðingar eru farnir að líta á viðfangsefni innan 

eigin samfélags. Vitundarvakning er meiri um hlutlægni mannfræðingsins. Einnig eru 

hugmyndir og kenningar um menningu fleiri og hefur tæknin stærra hlutverk í 

rannsóknaraðferðum mannfræðinga (Rouch, 2003).  

4.1 Táknræn mannfræði 

Í kringum 1970 kom fram ný hugmyndafræði innan mannfræðinnar, undir áhrifum Pierre 

Bourdie, Anthony Giddens og fleiri spekinga. Þessi hugmyndafræði leiddi til þróunar á 

mörgum nýjum kenningum. Grunnur hugmyndarfræðinnar  fjallaði um táknrænan atbeina og 

að hann innihaldi eigin reglu, takmörk og uppbyggingu. Árið 1972 gaf Bourdie út bókina 

,,Outline of a theory of practice” sem leiddi til þróunar praxís-kenninga. Í þeim kenningum er 

sjónum ekki einungis beint að félagslegum fyrirbærum heldur einnig að beinum og óbeinum 

atbeina. Kenningarnar fengu mestan innblástur frá marxisma. En  praxískar kenningar eiga 

einnig rætur að rekja til kynjafræði, hugmynda um heilsu og næringu og hugmynda um 

líkamann út frá kenningum Foucault. Í praxískum kenningum er sjónum beint að 

gerandanum og hvernig hann og hans atbeini hefur áhrif á umhverfið. Táknræn mannfræði 

byggir á praxískum kenningum. Í táknrænni mannfræði er litið á menningu sem sjálfstætt 

hugsunarkerfi og lögð áhersla á tjáningu og tungumál líkamans. Táknrænir mannfræðingar 

héldu því fram að til þess að skilja trú og skoðanir þyrfti að skoða þá þætti sem hluta af 

táknkerfi menningar. Menningarkerfi myndist út frá því hvernig fólk skilji og túlki umhverfi 

sitt, hver sé sameiginlegur skilningur tákna (Jackson, 2005).  

Hugtakið þykk lýsing er vel þekkt innan akademíunnar og er notað á meðal hinna ýmsu 

fræðigreina. Hugtakið vísar til lýsingar á mannlegu atferli. Það  atferli útskýrir ekki einungis 

atferlið sjálft, heldur einnig samhengi þess. Með því opnist sá möguleiki að utanaðkomandi 

geti öðlast skilning á þeirri lýsingu sem um ræðir, í hverju tilfelli fyrir sig. Clifford Geertz  

notaðist mikið við þykka lýsingu og segir hann mikilvægt að lýsa etnógrafíu með þykkri 

lýsingu. Út frá symbólískri nálgun reynir Geertz að skilgreina hvernig fólk skilur og túlkar 
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umhverfi sitt, þ.e. menninguna sem það lifir í. Hann telur að menn sameinist um að skilja 

veruleikann og að fólk innan sömu menningar deili sama skilningi. Geertz tekur dæmi um að 

blikka auga4. Það geti bæði verið merkingabær athöfn sem feli í sér ólíka merkingu og verið 

einungis kippur í augnloki þátttakandans. Túlkun mannfræðinga verði að byggjast á þykkri 

lýsingu á tákni eða táknum til þess að hægt sé að sjá allar mögulegar merkingar. Jafnframt 

segir hann það vera vandasamt að lesa í táknin og aðstæður þeirra. Mikilvægt sé að halda sig 

við efnið. Hann segir fólk innan sömu menningar sameinist um að skilja tákn í menningunni 

út frá samhenginu. Að hans mati er menning strúktúr tákna. Eitt tákn getur þýtt margt, 

samanber blikkið og samhengisleg merking þess sem liggur í þykku lýsingunni (Geertz, 1973). 

Fleiri komu fram með sömu hugmyndafræði um ,,leikritagerð menningar”5 þar sem menning 

er senn veraldlegur helgisiður, leikur og félagslegt leikrit6 .  

Victor Turner, mannfræðingur, lagði mikla áherslu á tákn, helgisiði og félagslegt leikrit. 

Hann nálgaðist menningu á marxiskan hátt og sagði menningu vera byggða upp og haldið við 

með mótsögnum og átökum. Turner skoðaði ekki tákn út frá því hvaða áhrif þau höfðu á 

heimsmynd einstaklinga, heldur hvernig þau verkuðu í ákveðnum félagslegum aðstæðum, til 

dæmis helgisiðum og félagslegum deilum. Hann nýtti sér mikið kenningar um leik7 og sagði 

félagslegt leikrit geta lýst ósamræmi og krísu-ástandi. Þessar ákveðnu aðstæður svo sem 

rifrildi, bardagi eða helgisiðir séu venjulega leikræn af því að þátttakendurnir geri ekki 

einungis hlutina, heldur sýni þeir einnig öðrum hvað þeir séu gera eða hafi gert. Atbeini 

þeirra tekur þá að sér sjónarhornið ,,að sýna fyrir áhorfendur”. Erving Goffman, 

félagsfræðingur, hélt því fram að öll félagsleg gagnvirkni væri í raun sett á svið. Fólk geri sig 

til baksviðs, það varpi ljósi á aðra á meðan það sjálft sé í hlutverki með grímu, það noti sviðið 

til þess að setja upp ákveðnar rútínur og svo framvegis. Hann sagði hversdagsleikann í 

félagslegri formgerð vera í raun og veru leikinn. Við setjum okkur í ákveðið hlutverk, pössum 

mannorð okkar, spilum leiki við hvort annað og setjum upp mismunandi grímur eftir 

aðstæðum (Ruby, 2000). 

                                                      
4 e. wink of an eye 
5 e. dramatological model of culture 
6 e. social drama 
7 e. performance theories 
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4.2 Skrifleg menning 

Fram til ársins 1980 hafði aðferðum og málamiðlunum innan sjónrænnar mannfræði verið 

hafnað að mestu. Etnógrafískar ljósmyndir á þessum tíma voru einungis notaðar til hliðsjónar 

og útskýringar, en ekki sem aðferðafræðilegt tæki. Mannfræðin var stöðnuð og byggðist 

mest á skriflegum textum eða munnlegum flutningi. Um 1980 hófst umræða innan 

mannfræðinnar sem sneri að ýmsum þáttum. Rætt var meðal annars um líkamann og 

fyrirbærafræði, spurningar um upplifun og reynslu eða kunnáttu, skynfæri mannsins, um 

stöðu skrifaðs texta og hinar ítrekuðu kröfur um nálgun frá akademískri mannfræði (Pink, 

2006:12). Þessar rökræður fjölluðu um hina skriflega menningu.  

Árið 1986 gáfu George Marcus, James Clifford og félagar þeirra í mannfræði út bókina 

,,Writing Culture: The Poetics of Ethnography” (1986). Þessi bók er talin marka áveðna 

stefnubreytingu innan mannfræðinnar. Bókin inniheldur margar greinar eftir ýmsa 

mannfræðinga sem gagnrýndu fyrirbærafræðilegan grundvöll endurspeglunar (Pink, 2006). 

Gagnrýni mannfræðinganna beindist aðallega að þremur þáttum etnógrafíu; skáldskap, 

pólitík og þekkingarfræði. Clifford Geertz hafði áratug áður sett fram þá skoðun, að 

etnógrafía ætti að vera skapandi með fagurfræðilegan texta. Marcus, Clifford og félagar voru 

því ekki sammála og sögðu etnógrafíu teygja sig frekar í átt til skáldskapar en fræða. Þeir 

sögðu tungumál frá því sjónarhorni ekki einungis þurfa að endurspegla heldur einnig að vera 

sannfærandi. Þeir töldu að setja þyrfti spurningarmerki við staðhæfingar og sannleiksgildi 

etnógrafíu. Pólitík etnógrafíu má finna í sambandi á milli mannfræðingsins, viðfangsefnisins 

og lesandans. Pólitísk hagsýni á hnattrænum ójöfnuði yrði að vera í forgrunni í etnógrafískum 

lýsingum. Sambland mannfræðingsins við viðfangsefnið eða styrktaraðila verði oft 

vafasamara en gert hefði verið ráð fyrir í upphafi. Þeir töldu að setja þyrfti spurningarmerki 

við stöðu etnógrafíunnar sem þekkingarheimild, aðferðafræði og vald þekkingar (Clifford & 

Marcus, 1986). Þessi gagnrýni vakti upp miklar umræður og rökræður sem stóðu yfir í mörg 

ár og höfðu þær mikil áhrif á fræðigreinina. Sarah Pink sagði gagnrýnina vera til góðs og hún 

hafi hvatt til vandaðra vinnubragða varðandi innihald og uppbyggingu texta. Gagnrýni á 

endurspeglun valds og sannleika leiddi til nýrra hugmynda fræðimanna og leiða til þess að 

lýsa og endurspegla upplifun mannfræðinga, sem og annarra. Stóru og gömlu kenningarnar 

sem mannfræðin hafði byggst á og vísindaleg aðferðafræði í samanburðar-mannfræði voru 

sökuð um að ýta undir evrópskan imperíalisma og grafa þannig undan hlutleysi 
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mannfræðingsins. Stuðningur við gömlu kenningarnar fór minnkandi. Þetta kom sér vel fyrir 

sjónræna mannfræði og hjálpaði greininni að stíga sín fyrstu skref í átt að viðurkenningu. Sú 

gagnrýni átti ekki lengur við, að sjónrænar aðferðir og sjónræn endurspeglun í mannfræði, 

oftast etnógrafískum kvikmyndum, væru of huglægar aðferðir. Sjónræn mannfræði færðist 

við þetta nær viðurkenningu sem undirgrein innan mannfræðinnar. Því má segja að þessar 

umræður sem spruttu upp við útgáfu bókarinnar, ásamt þróun mannfræðikenninga og 

aukinni áherslu á líkamann og fyrirbærafræði, hafi markað vinsældir á sjónrænni mannfræði 

(Pink, 2006: 13-14).  

Rökræðan um endurspeglun beindi ekki einungis sjónum að sjónrænni mannfræði. Hún 

vakti einnig áhuga á nýjum hugmyndum að textaformi og nýjum aðferðum til að endurspegla 

skynjun og sjónrænan hluta menningar, eins og þekkingu og reynslu. Þessar hugmyndir ýttu 

undir þróun á nýjum aðferðum og tækni. Þróunin var ekki aðeins í etnógrafískum 

kvikmyndum og ljósmyndum, heldur opnuðust einnig dyr fyrir mannfræði innan sviðslista og 

myndlistar. Á áttunda og sérstaklega á níunda áratugnum byrjuðu menntastofnanir að nota 

tölvur. Með aukinni tölvunotkun varð stafrænn búnaður fljótt eðlilegur og nauðsynlegur hluti 

af starfsháttum mannfræðinnar (Ruby og Banks, 2011).  

Segja má að sjónræn mannfræði hafi orðið viðurkennd sem undirgrein mannfræðinnar á 

seinni hluta síðustu aldar. Byrjað var að kenna greinina í háskólum víðsvegar um Evrópu og 

Ameríku. Ýmis tímarit og stofnanir á við Society of Visual Anthropology (SVA) voru stofnuð af 

fræðimönnum sem hlynntir voru sjónrænum aðferðum og sjónrænum mannfræðingum. 

Með því náði sjónræn mannfræði að festa sig betur í sessi innan akademíunnar (Ruby, 2000: 

47). 

4.3 Þróun tækni og aðferða 

,,Kvikmynd, list augnabliksins og hins tafarlausa, er að mínu mati, list þolinmæði, 

og list tíma” (Rouch, 2003:5). 

,,Sé upptökuvél, myndavél eða kvikmyndatökuvél sett upp og skilin eftir, er hægt 

að safna saman miklu myndefni án málamiðlunar kvikmyndatökumanns eða 

etnógrafísks rannsakanda og án stöðugrar sjálfsvitundar þeirra sem fylgst er með” 

(Mead, 1995:9). 

Mismunandi sjónrænar aðferðir hafa verið notaðar innan félagsvísinda. Í sjónrænni 

mannfræði er hið sjónræna heimild rannsakandans. Rannsakandinn nýtir sér hreyfimyndir, 
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ljósmyndir og listgreinar svo sem myndlist og/eða sviðslist til þess að skilja betur það 

samfélag sem verið er að rannsaka. Rannsakendur taka bæði upp myndefni og nýta það sem 

þegar er til. Rannsakandinn getur því bæði rannsakað sitt eigið myndefni sem og myndefni 

annarra (Pink, 2001). Sjónrænt efni svo sem línurit, töflur og kort hafa einnig verið notuð 

innan félagsvísinda til stuðnings og til að útskýra betur mál rannsakandans. Það var lengi vel 

það eina sjónræna sem var viðurkennt innan fræðigreinarinnar. Evans-Pritchard teiknaði til 

dæmis á sínum tíma upp mismunandi kort, ætterni og línurit í etnógrafískri rannsókn sinni, 

svo lesandinn öðlaðist betri skilning á hinu rannsakaða samfélagi. Sú aðferð er merkingarlaus 

án skýringartexta. Ljósmyndir og myndbrot hafa einnig verið notuð til útskýringar og þá 

skiptir miklu máli hvert samhengið er.  

Margir telja sjón hvers og eins koma af sjálfri sér,  en í raun stjórna menning og saga 

stórum hluta þess hvernig við túlkum það sem við sjáum. Það er mismunandi hvernig hver og 

einn túlkar hið sjónræna, s.s. ljósmynd, kvikmynd, list og fleiri sjónræna þætti. Myndin sem 

ég er hef í veskinu mínu er önnur en sú sem þú ert með í veskinu þínu. Þessa aðferð hafa 

mannfræðingar  meðal annars nýtt sér í viðtölum og kallast sú aðferð ljósmynda- og 

kvikmynda-afhjúpun8. Viðmælandinn er þá ýmist beðinn um að lýsa ljósmynd eða málverki 

sem rannsakandinn hefur valið. Hann er beðinn að sýna og segja frá ljósmynd eða ljósmynda-

albúmi úr eigin safni eða að horfa og túlka brot úr kvikmynd. Þessi aðferð er notuð til þess að 

vekja upp minningar þátttakanda í  óformlegu viðtali. Ólík túlkun kemur fram hjá hverjum og 

einum. Það hjálpar rannsakandanum að kynnast viðfangsefninu og læra betur á það.  Þessi 

aðferð er einnig talin góð í viðtölum, til þess að minnka eða koma í veg fyrir þvingun og 

stress. Þá færist athyglin á þriðja aðilann, ljósmyndina. (Banks, 2001: 14-18). Einnig hafa 

rannsakendur nýtt sér þá aðferð að setja myndavél eða upptökuvél í hendur viðmælenda 

sinna. Með þeirri aðferð fær rannsakandinn að sjá sjónarhorn viðmælandans; hvað honum 

finnst myndrænt, hvað hann einblínir sérstaklega á og hvað honum finnst spennandi 

myndefni (Pink, 2001). Sem dæmi má nefna kvikmyndina ,,The Act of Killing” (Sørensen og 

Oppenheimer, 2012) eftir Joshua Oppenheimer en í þeirri mynd biður hann viðmælendur 

sína um að setja á svið atburði sem höfðu gerst í fortíðinni. Joshua náði þar að setja fram 

sjónarhorn gerendanna og áhorfandinn kynnist þannig hugsunum og hugmyndum þeirra 

(Reiff, 2014).  

                                                      
8 e. photo-film elicitation 
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Örar tækninýjungar hafa ýtt undir þróun sjónrænnar mannfræði. Mikil breyting varð 

þegar til kom léttur hreyfanlegur hljóðbúnaður og handheldar kvikmyndaupptökuvélar. Þær 

gerðu etnógrafískum kvikmyndagerðarmönnum kleift að taka lengri raunverulegar tökur. 

Gæðin breyttust mikið þegar kvikmyndir fóru úr svart-hvítu í lit og síðan úr forminu 4: 3 yfir í 

16: 9 breiðskjá. Það hefur gefið áhorfendum raunverulegri sýn af vettvangi (Suhr & 

Willerslev, 2012: 283). Aðferðir og stíll í kvikmyndaheiminum þróast og breytast í takt við 

tímann. Nýjar kenningar koma fram innan fræðanna og aðferðir gærdagsins víkja fyrir 

hugmyndum nýrrar kynslóðar. Fræðin breytast með tíðarandanum og þarf stöðugt að finna 

nýjar aðferðir til að endurspegla raunveruleika hvers tíma.  

Bein ávörp Griersons- hefðarinnar, eða ,,hin guðlega rödd” eins og hún er stundum kölluð 

er talin vera fyrsta þróaða aðferð heimildamynda. Þessi aðferð hefur þann tilgang að fræða 

almenning og einkennist oft af formi frásagnar og ágengri rödd sögumanns. Aðferðin hefur 

verið talin of yfirþyrmandi og hefur ekki verið mikið notuð síðan í seinni heimstyrjöldinni. 

Með nýjum handheldum tækjum eftir seinni heimstyrjöldina urðu vinsælar aðferðir Rouch 

um Cinema-Vérité eða sannleiksmyndir. Þar er leitast við að birta raunveruleikann og er 

aðalatriðið fólgið í því að draga fram hreinleika og sannleika myndefnisins. Með handheldum 

tækjum var hægt að taka upp samtöl án uppsett sviðs og hægt að fanga augnablikið, hið 

venjulega líf. Með þessari aðferð er kvikmyndin látin segja söguna í stað þess að hafa 

skýringartexta eða sögumann. Áhorfandinn á að geta dregið eigin ályktarnir af myndinni, því 

sem hann sér. Þessi aðferð var gagnrýnd fyrir að skorta sögulegt sjónarmið og samhengi. 

Þriðja aðferðin kom fram á sjónarsviðið á síðasta áratug síðustu aldar.  Þar er áhorfandinn 

sjálfur ávarpaður og þá oftast í formi viðtals. Viðmælendur eru fengnir til að segja sína sögu í 

þeim tilgangi að styrkja áhrif kvikmyndarinnar. Þessi aðferð er mikið notuð í 

heimildamyndum í dag en myndirnar geta oft verið brotakenndar og afhjúpandi (Nichols, 

2003: 191-193). Jay Ruby telur að mannfræðingar eigi að vera duglegri að fara eigin leiðir í 

framsetningu mynda sinna. Hann segir mannfræðinga oft fasta í settum reglum og fyrirfram 

ákveðnum aðferðum. Mikilvægt sé fyrir mannfræðinga að sleppa takinu á gömlum 

regluföstum aðferðum og opna dyrnar fyrir nýjum aðferðum til þess að endurspegla 

menninguna (Ruby, 1980). Fjórða aðferðin er ný og talin vera stíll okkar kynslóðar. Hún felur í 

sér flóknara form en aðrar aðferðir og einkennist að sjálfrýni kvikmyndagerðarmanns. Ýtt er 

undir sýnileika þekkingarfæðilegra og fagurfræðilegra hugmynda. Unnið er útfrá þeirri 
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hugmynd að með endurspeglun heimildamynda sé aldrei ,,hreinn” gluggi  að 

raunveruleikanum. Kvikmyndagerðarmaðurinn hlutgerir myndina. Honum gefst því tækifæri 

til að vinna út frá þeirri hugmynd. Þessi aðferð hefur ekki enn notið mikilla vinsælda, en er 

enn í þróun (Nichols, 2003: 193).  

4.4 Hið ósýnilega 

Getur kvikmynd sýnt það ósýnilega eða sýnir hún bara yfirborð hins félagslega heims? Hvað 

er það ósýnilega? Er það eitthvað sem við tökum ekki eftir? Í dag eru hreyfimyndir og 

ljósmyndir í svo miklum gæðum að halda mætti að um raunveruleikann sé að ræða. En svo 

er ekki. Dziga Vertov fjallaði um mikilvægi þess að manneskjur geri sér grein fyrir þessum 

mun. Hann sagði mannsauga hafa stöðuga sjón en hið tæknilega auga sýna runur af 

römmum með takmarkaðri röð andstæðna, endurgerð lita, takmarkaðri dýpt vettvangs og 

sjónarhorna. Mannsaugun eru tvö en auga myndavélarinnar aðeins eitt. Etnógrafískir 

kvikmyndatökumenn gera sér grein fyrir þessum mikilvæga mun. Í nálgun sinni með 

myndavélinni reyna þeir að minnka þennan sýnilega mun og láta þetta líta sem mest út eins 

og um mannsaugað sé að ræða. Kirsten Hastrup, mannfræðingur, gagnrýnir hið sjónræna. 

Hún segir hið sjónræna sýna einungis yfirborð menningar og hið skriflega eitt geta lýst hinu 

ósýnilega á vettvangi. Christian Suhr og Rane Willerslev segja að stækka megi 

sjóndeildarhring etnógrafískra kvikmynda með því að rannsaka muninn á tækni augans og 

vélarinnar. Hafa þurfi í huga meðhöndlun efnisins til að ná út yfir takmörk mannlegrar sjónar. 

Þau segja að það sé einungis þegar við tökum á móti hinu tæknilega, hinu ómannlega, að 

kvikmyndun geti miðlað hinu ósýnilega. Hugmyndafræði þeirra fjallar um að auka skilning 

áhorfandans á myndblendi9. (Hastrup, 1992; Suhr & Willerslev, 2012). 

Kvikmyndin getur sýnt mikið. En hið raunverulega undur kvikmyndar liggur ekki í 

eftirlíkingu af mannlega auganu, heldur í tæknilega myndefninu, sem hægt er að setja saman 

seinna með myndblöndun, samsetningu og klippingu. Suhr og Willerslev segja að forsenda 

þess að ná fram því ósýnilega sé að nota myndblendi í bland við aðrar aðferðir 

kvikmyndaforma og meðhöndlunar10. Myndblendi er tæknileg aðferð til að klippa myndefni í 

kvikmynd eða stakt myndband. Klippingin frá einni senu til annarrar má, með meiru, tjá 

                                                      
9 e. montage 
10 e. manipulate 
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gagnvirka aðgerð, búa til tæknibrellu sem meðhöndlar samhengi eða tíma, sýna mismunandi 

sjónarhorn, stökkva frá því heila í það hálfa og öfugt, setja fram innskot úr fortíðinni, sýna 

hliðstæða gjörninga samtímis, eða einfaldlega andstæður. Andstætt þessu beita flestir 

etnógrafískir kvikmyndatökumenn lengd raunveruleikans -getu myndavélinnar til að fanga 

atburði, augnablik og gjörðir mannlegs lífs í þeirri röð, lengd og tíma sem þau eiga sér stað. 

Myndblendi er í víðasta skilningi tækni sem er augljós bæði í kvikmyndatöku og eftirfarandi 

hliðsetningu11, samsetningu og klippingu. Hvort sem er í kvikmyndatökuvélinni eða í 

stúdíóinu, getur myndblendi verið útskýrð sem endurröðun kvikmynda í tíma og rúmi (Suhr 

& Willerslev, 2012).  Kvikmyndagerðarmaðurinn verður þó að fara varlega með form og 

tæknibrellur í athugun sinni. Óeðlileg römmun, flokkun, tónlist, skýring, sundrandi 

hliðsetningar eða samsetningar og fleira getur brenglað upprunalegar tökur og upplifun þess 

sem tók (Banks, 2001). 

Sannleikur kvikmyndarinnar hefur á vissan hátt farið fram úr venjulegri mannlegri skynjun. 

Hún býður upp á skilning á raunveruleikanum í ofur-gæðum og birtir hliðstæður af ólíkum 

sjónarhornum sem fara ekki saman. Myndavélin hefur þessa ofur-sjón sem gerir 

etnógrafískum kvikmyndatökumönnum lausan tauminn. Margir hafa nýtt sér þessa tækni. 

Trinh T. Minh-ha er þar á meðal. Hún gerði myndina Reassemblage (1982) þar sem hún nýtir 

nokkrar þessara aðferða. Myndin er tekin upp í Senegalese hverfinu. Í myndinni er notuð 

aðferð þar sem hljóð og mynd fylgjast að með mismunandi en stöðugum skiptingum frá senu 

til senu af konum að gefa brjóst, grátandi og hlæjandi börnum, hefðbundnum dansi og 

konum að verka korn. Þannig varpar kvikmyndin athygli á áhorfandann sjálfan og áhorf hans 

á viðfangsefnið. Með gagnrýnni hugsun Minh´ha er hið ósýnilega gert sýnilegt með hinni 

pólitíksku aðferð ,,að horfa á aðra” (Suhr & Willerslev, 2012: 285). 

4.5 Siðferði etnógrafískra kvikmynda og hlutleysi 
kvikmyndagerðarmanns 

Mannfræðin fjallar um manninn og menningu hans en vitneskja felur í sér siðferðilega og 

pólitíska ábyrgð. Í dag komast mannfræðingar ekki hjá því að taka afdráttarlausa ábyrgð á 

viðfangsefnum sínum. Margar siðferðislegar spurningar vakna við rannsóknir á fólki og það 

                                                      
11 e. juxtaposition 
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er erfitt að finna eitt rétt svar við þeim spurningum. Mætti segja að ekki skyldi taka alvarlega 

þann sem segist hafa fundið hið eina rétta svar við þeim spurningum.  

Sjónrænar aðferðir á vettvangi reynast oft flóknari en áætlað var í byrjun verkefnisins. 

Sarah Pink fjallar um etnógrafíska ljósmyndun á vettvangi og segir að rannsakandinn þurfi að 

hafa margt í huga við athugun sína. Hún segir að hann þurfi að gera greinarmun á milli 

persónulegum og etnógrafískum ljósmyndum. Þegar mannfræðingur taki ljósmynd eða 

kvikmynd þá sé það tengt einhverri sérstakri aðferð, í samhengi við eitthvert tiltekið 

félagslegt samband. Sérhver einstaklingur sem skoðar ljósmynd eða kvikmynd fái mjög 

líklega einhverja hugmynd um það sem hann sér, endurspeglar menninguna. Því sé mikilvægt 

að rannsakandinn þekki sitt samband við viðfangsefnið, kenningar sem ljósmyndir hans 

upplýsa og að þær varpi ljósi á sjálft viðfangsefnið á ljósmyndunum sem hann notar (Banks, 

2001; 13, Pink, 2006).  Siðferðisleg og lagaleg skylda rannsakandans er einnig að fá leyfi 

þátttakanda til að endurspegla líf þeirra og lífshætti, hvort sem er með ljósmynd eða 

kvikmynd. Mannfræðingurinn þarf að velja hvort hann staðsetji sig í fjarlægð frá 

viðfangsefninu eða innan þess (Angrosino, 2007; Young, 2003). Mikilvægt er fyrir 

mannfræðinginn að gera sér grein fyrir þeim afleiðingum sem hann getur valdið með dvöl 

sinni í samfélaginu sem hann rannsakar, hvaða lærdóm hann dregur og hvað hann síðan gerir 

við vitneskjuna sem hann hefur aflað sér (Hymes, 1972).  

Hægt er að nefna fjóra mismunandi þætti sem leggja grunninn að siðferðislegri afstöðu í 

framleiðslu etnógrafískra kvikmynda, en enga eina allsherjar lausn er að finna í þessum 

þáttum. Í fyrsta lagi verður rannsakandinn að vita persónulegu og siðferðislegu afstöðu sína 

til þess að skapa mynd eins og upprunalega var talað um og vera henni trúr. Í öðru lagi 

verður framleiðandinn að gæta siðferðis gagnvart viðfangsefninu. Í þriðja lagi hefur hann 

siðferðislega skyldu gagnvart stofnunum sem fjármagna verkefnið. Fyrirtæki og stofnanir láta 

oft kvikmyndagerðarmanninn skrifa undir löggildan samning um að eðli verksins sé þeim í 

hag. Ef deilur myndast er málið sent til dómstóla sem oftar en ekki er dæmt lagalega 

þættinum í hag í stað þess siðferðislega. Í fjórða lagi hefur kvikmyndagerðarmaðurinn 

siðferðislega skyldu gagnvart væntanlegum áhorfendum (Ruby, 2003; 210). 

Almennt er litið gagnrýnum augum á raunveruleika heimildamynda og er talið að hann sé 

alltaf eitthvað sem kvikmyndagerðarmaðurinn búi til fyrir áhorfandann. 

Kvikmyndagerðarmaðurinn leitast eftir að vera ekki með rödd í kvikmynd sinni en kemst ekki 
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hjá því. Margir hafa spurt sig hvort hægt sé í raun að gera heimildamynd með algjöru 

hlutleysi (Nichols, 2003). Kvikmyndagerðarmaðurinn ákveður sjálfur hvað hann sýnir og 

hverju hann sleppir. Hann safnar efninu saman og klippir það þannig að niðurstöður hans 

komi best fram. Áhorfandinn er þannig leiddur áfram út frá útkomu myndarinnar (Crawford 

og Turton, 1992). Margir hafa gagnrýnt hlutleysi kvikmyndagerðarmannsins. Ekki sé hægt að 

treysta honum þar sem komið hafi fyrir að öflugar stofnanir eða stórfyrirtæki hafi greitt 

kvikmyndagerðarmönnum, sér til framdráttar (Banks, 2001). Viðtölum í etnógrafískum 

kvikmyndum og heimildamyndum sé oftar en ekki stýrt af kvikmyndagerðarmanninum, það 

er að hann velji viðmælendur sína, viðmælendur sem séu á sömu skoðun og hann. Einnig hafi 

kvikmyndagerðarmenn tök á því að nýta myndblendi í myndum sínum og klippa viðtölin 

þannig að áhorfandinn fái þær upplýsingar sem hann vill að komi fram. Því megi segja að 

kvikmyndagerðarmaðurinn er aldrei hlutlaus. Efahyggja hans sé ekki nógu eðlislæg og þeir 

átti sig ekki alltaf á því að þeir séu að framleiða einhverja merkingu og sögu. Sýn þeirra á 

sögunni verði þar af leiðandi flöt og skorti alla vídd sem leiðir til þess að skynjun áhorfandans 

á persónunni verði einfaldari (Nichols, 2003).  

Erfitt er að segja sögu án virkrar frásagnar og gera hana á sama tíma áhugaverða. 

Etnógrafíur hafa tvær sögur. Í fyrsta lagi er það frásögn rannsakandans og upplifun hans á 

vettvangi. Frásögn sem oft er haldið leyndri og kemur ekki fram, nema mögulega á fundum 

með öðrum mannfræðingum. Í öðru lagi er frásögn af lífi þess fólks sem er rannsakað. Ruby 

segir mannfræðinga þurfa að vera betri sögumenn og segja frá upplifun sinni á vettvangi um 

leið og þeir lýsa lífi og aðstæðum innfæddra (Ruby, 2000). 

Finna má óteljandi dæmi sem varðar siðferði og hlutleysi í etnógrafískum kvikmyndum. 

Áhorfendur trúa myndavélinni og trúa því að kvikmyndagerðarmaðurinn segi satt.  Smátt og 

smátt höfum við áttað okkur á að kvikmynd er ekki einungis tæknilegt verktæki til að fanga 

augnablikið heldur er hún einnig orðin að tilbúningi  einstaklinga sem tilheyra vissri 

menningu og hugmyndafræði sem túlka veruleikann frá ákveðnu meðvituðu sjónarhorni. 

Kvikmyndir endurspegla ávallt einhverja sérstaka þekkingu. Myndtæknin á að miðla 

hlutlausum vitnisburði um raunveruleikann. Ruby segir það siðferðislega skyldu 

rannsakandans að láta áhorfandann vita að ekki sé um að ræða raunsanna mynd af 

veruleikanum. Með því kemur rannsakandinn í veg fyrir kúgunarvöld sem eru þaulsætin í 

heimi okkar (Ruby, 2003: 209).  
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5 Endurspeglun menningar í kvikmynd 

Hvernig sér maður menningu og hvernig er hægt að gera kvikmynd útfrá því? Enginn hefur 

enn sem komið fundið upp skýra kenningu eða aðferð sem fullnægir etnógrafískri kvikmynd. 

Fyrir meira en 20 árum síðan sagði MacDougall að etnógrafískar kvikmyndir vantaði nýjar 

fyrirmyndir og leiðir til greiningar, ekki endilega í skriflegri mannfræði heldur einhverju sem 

er stýrt af greinilegum forsendum.  Þetta hefur bæði reynst flókið og erfitt verkefni og 

stendur leitin enn. Jay Ruby segir eina ástæðuna vera að þeir sem mestan áhuga hafi á nýjum 

rannsóknaramma séu ekki nógu hæfir. Þeir þekki ekki nóg til etnógrafískra rannsókna og 

mannfræði til að skilja fullkomlega möguleikana sem etnógrafískar kvikmyndir bjóði upp á 

(Ruby, 2000).  

5.1 Menning sem sviðsettur leikur  

Með því að nýta kenningar táknrænnar mannfræði er hægt að setja upp ,,handrit” af 

menningu. Fjallað hefur verið um þörfina á að finna nýja aðferð sem gerir það mögulegt að 

setja menningu fram sem hugskotssjón og sjá hegðun sem holdgerving af menningu. Þannig 

er hægt að mynda og búa til kvikmyndastíl sem dreifir mannfræðilegri vitneskju til 

áhorfanda, útskýra kenningarlega stöðu höfundar og aðferðafræði kvikmyndarinnar. Jay 

Ruby segir að til þess að verkefni sem þetta takist sé nauðsynlegt að mannfræðingum verði 

veitt viðeigandi þjálfun og samskipti notuð til að greina sjálfa menninguna. Til að greina 

raunveruleika kvikmynda sé hægt að horfa á menningu útfrá kenningum táknrænnar 

mannfræði um sviðsettan leik og félagslegt leikrit (Ruby, 2000). 

Ef horft er á menningu sem sviðsettan leik og/eða leikna hegðun varðaða sjónrænum 

táknum, er hægt að auðvelda kvikmyndun mannlegrar hegðunar og athafna, svo 

áhorfandinn skilji.  Þessum táknum er síðan hægt að raða saman í eitthvað sem líkist 

handriti. Þetta handrit er með söguþráð, leikara og leikkonur sem halda ræður, eru í 

búningum og annarri umgjörð til þess koma fram fyrir fyrirhuguðum og stundum 

ófyrirséðum áhorfendum. Frá því sjónarhorni má segja að menning sé leikin í félagslífi 

þátttakenda. Hver og einn aðili samfélagsins tekur þátt í þessu fyrirhugaða leikriti. Sem dæmi 

má nefna brúðkaup. Mikill undirbúningur fylgir brúðkaupi, svo sem föt, ræðuhöld, ákveðin 

staðsetning, matur, tónlist og svo framvegis. Það er vitað fyrirfram hvernig brúðkaup gengur 
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fyrir sig. Þátttakendur hafa vitneskju um fyrri brúðkaup bæði vel heppnuð og brúðkaup þar 

sem allt fer á versta veg. Brúðkaup er formlegur atburður og bera þátttakendur það saman 

við önnur brúðkaup. Hægt er að setja saman lista af mismunandi menningarlegum og 

félagslegum atburðum í samfélagi okkar sem hafa menningarleg handrit, tilvalin til 

kvikmyndunar. Nefna má allt frá einföldum daglegum athöfnum eins og að fara til læknis til 

sjaldgæfari athafna eins og að hitta forsetann. Manneskjur bæði leika menningu sína og 

fylgjast með öðrum leika hana. Hlutverk etnógrafískra kvikmyndatökumanna er að fá 

hugmyndina að þessu handriti, greina hana, velja úr, afhjúpa og endurspegla fyrirfram 

ákveðinna hluta menningarinnar, setja saman í ,,sviðsett” atriði og kvikmynda (Ruby, 2000: 

240-247).  

Victor Turner segir að félagslegt athæfi og félagsleg átök séu hlutlæg samfelld röð af 

félagslegum samskiptum; ágreiningi, samkeppni eða deilum. Þessir atburðir fylgi 

hversdagslegu lífi. Hann segir þessa atburði koma fram þegar erfiðleikar verði í 

hversdagslegum félagslegum samskiptum og valdi því að þátttakendur verði sjálfhverfir. Það 

sé við þessar aðstæður sem sjálfvitund12 einstaklings verði sterkust og verði þátttakendur þá 

fyrst marktækir þátttakendur í rannsóknum á þeirra eigin menningu. (Turner, 1986). Jean 

Rouch fjallaði um svipaða umbreytingu sem varð þegar hann kvikmyndaði fólk. Hans nálgun 

var meira ögrandi en í kvikmynd sem gerð er útfrá beinni kvikmyndun. Rouch setti upp 

félagslegt leikrit. Kvikmynd hans ,,Chronicles of summer” (1961) innihélt fullt af augnablikum 

þar sem Rouch hafði safnað saman fólki til þess að sjá hvað myndi gerast. Þessi augnablik 

kallaði hann ,,Ciné-Trans” og sagði hann kvikmyndavélina taka í raun ekki upp sjálfan 

raunveruleikann heldur taki hún upp umbreyttan veruleika, endurspeglandi fyrir 

menninguna. Hann sagði einnig að öll athöfnin við að kvikmynda umbreyti öllum sem eigi í 

hlut, ekki bara þátttakendum heldur einnig starfsmönnunum. Þessir félagslegu atburðir sem 

innihalda sjálfsvitund einstaklings eru tilvaldir til að útfæra sem etnógrafískt handrit 

kvikmyndar (Ruby, 2000; Rouch, 2003). 

Út frá þessum hugmyndum er mikilvægt að hafa í huga að sérstök samskipti og tákn hafa 

sérstaka merkingu í því samhengi sem sendandinn hefur ákveðið og telur henta í hverju 

tilviki fyrir sig. Þessi hugmynd er gagnleg til þess að sjá hvernig menningu er miðlað með 

sjónrænum hætti og sem leið til þess að hugsa um gerð etnógrafískar kvikmyndar. 

                                                      
12 e. self-awerness 
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Etnógrafískir kvikmyndatökumenn verða að finna og staðhæfa um menningu sem inniheldur 

kvikmyndatökulega hegðun. Þeir verða að alhæfa út frá því sérstaka, finna það hlutbundna í 

því óhlutbundna og á sama tíma reyna að halda hinu mannlega og láta hið ólíka eðli 

einstaklinga koma fram. Með öðrum orðum þurfa etnógrafískir kvimyndatökumenn að draga 

fram ,,þykka lýsingu”  etnógrafískar kvikmyndar (Geertz, 1973; Ruby, 2000). 

Áhorfendur verða þó að gera sér grein fyrir því að kvikmyndin er túlkun og þykk lýsing á 

upplifun etnógrafísks rannsakanda til þess að kvikmyndin nái árangri. Áhorfandinn verður að 

átta sig á félagslegum raunveruleika þátttakanda og að viðkomandi menning er ekki nákvæm 

eftirlíking af veruleikanum. Kvikmynda-raunveruleikinn verður að vera endurgerður fyrir 

áhorfendur sem félagslegt samkomulag. Þetta samkomulag á sér stað þegar útgáfa 

rannsakandans af raunveruleikanum skarast við félagslega gerð áhorfandans á 

raunveruleikanum (Ruby, 2000). 
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6  Lokaorð 

Mannfræðin og hið sjónræna hafa ávallt tvinnast saman. Hið sjónræna hefur átt erfitt 

uppdráttar og var lengi vel ekki viðurkennt innan mannfræðinnar. Þrátt fyrir það leituðu 

fræðimenn mannfræðinnar í sjónrænar leiðir til þess að fanga augnablik og raunveruleika á 

vettvangi. Hreyfing og hegðun eru nú miklu auðveldari að greina og hafa þannig náð að 

marka sess í sjónrænni mannfræði. Vinsældir kvikmyndagerðar hafa aukist jafnt og þétt í 

fræðigreininni allt frá áttunda áratugnum.  

Raunveruleiki og aðferðir kvikmynda fylgja tækniþróun hvers tíma. Í leit 

kvikmyndagerðarmanna að raunveruleikanum hafa verið fundnar upp margar mismunandi 

aðferðir etnógrafískra kvikmynda. Þremenningarnir, Robert Flaherty, Dziga Vertov og Jean 

Rouch höfðu og hafa enn gríðaráhrif á sjónræna mannfræði og tóku stór skref í leitinni. Með 

rannsóknum sínum mörkuðu þeir allir á sinn hátt, upphaf aðferða og hugmynda sem er 

ennþá grunnur margra etnógrafískra kvikmynda. Sífellt eru fundnar nýjar aðferð til að 

kynnast menningu annarra, raunveruleika þeirra og hugsunarhætti. Með hverri kynslóð 

koma nýjar aðferðir og reglur sem steypa gömlum af stóli. Meginhugmyndin er þó ávallt sú 

sama, að fanga raunveruleikann.  

Enn er leitað lausna að þessari löngu og næstum óleysanlegu ráðgátu um endurspeglun 

raunveruleikans. Þá má næstum segja leitina vera óendanlega. Etnógrafísk kvikmynd er og 

mun ávallt vera endurspeglun á upplifun rannsakanda. Deilt hefur verið um siðferði og 

hlutdrægni rannsakandans, leið hans til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri og 

siðferðisega skyldu hans gagnvart áhorfandanum og viðfangsefninu. Mikilvægt er að leita út 

fyrir kassann að nýjum hugmyndum og aðferðum. Átta sig á hinum ómögulega ,,hreina 

glugga” rannsakanda og finna þannig leiðir til þess að endurspegla menningu. 

Ef sett er upp mannfræðigleraugun og menning skoðuð út frá mannfræðilegri þekkingu má 

finna óskrifaðar reglur og handrit í öllum samfélögum. Mismunandi tákn og merki fylgja 

hverri menningu. Með því að horfa út frá kenningum táknrænnar mannfræði um sviðsettan 

leik og félagslegt leikrit er hægt að finna og túlka tákn og handrit menningar. Slík leikrit er 

hægt að finna víðsvegar í okkar menningu og má til dæmis nefna handrit af félagslegum 

atburðum svo sem brúðkaupi og læknisheimsókn, sem allir ættu að kannast við. 
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Etnógrafískur kvikmyndagerðarmaður þarf að finna þessi földu handrit menningarinnar, 

skilja, túlka og kvikmynda á þann hátt sem áhorfandinn skilur best.  Í þessum félagslegu 

atburðum er sjálfsvitund einstaklingsins sterkust. Einmitt í því ástandi eru einstaklingarnir 

marktækir þátttakendur í rannsókn á þeirra eigin menningu.  

En er sá raunveruleiki sannur? Útfrá hugmyndum Vertovs er hinn eiginlegi sannleikur 

mannsaugans annar en sannleikur etnógrafískra kvikmynda, sem búinn er til með hjálp 

tækninnar. Áhorfandinn og rannsakandinn verða að gera sér grein fyrir þessum mun. Ef hann 

er tekinn til greina er hægt að stækka sjóndeildarhring etnografískra kvikmynda og sýna það 

sem annars væri kallað hið ósýnilega á vettvangi. Nýta má myndblendi, samsetningu og 

klippingu til þess að koma hugmyndum og upplifun rannsakandans á framfæri og búa þannig 

til sannleika, sannleika tækniaugans. Möguleikar í þessu efni eru vísast óendanlegir, framfarir 

í kvikmyndatækni allt frá tímum Flahertys eru gríðarlegar og virðist ekki sjá fyrir endan á 

þeim. Það er hinsvegar ekki fyrirsjáanleg breyting á því, að þegar sannleiksgildi etnógrafískra 

kvikmynda er vegið og metið fer matið alfarið eftir því frá hvaða sjónarhorni maður horfir og 

hvaða sannleika maður miðar við.  
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