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Ágrip 

 
Í þessari ritgerð verður leitast við að skilgreina slæpingjamyndina (e. slacker film) 

sem undirgrein. Stuðst verður við kenningar Alan Williams til þess að búa til þrjá 

hringi sem verkfæri til þessarar greiningar. Fyrsti hringurinn afmarkar forsögu 

slæpingjamyndarinnar. Annar hringurinn rúmar svo slæpingjamyndina innan 

hefðbundins framleiðslukerfis. Að lokum afmarkar innsti hringurinn slæpingjamyndir 

utan hefðbundins framleiðslukerfis. Markmiðið er að athuga hvernig hefðin fyrir 

slæpingjamyndinni byggðist upp með því að skoða söguna og rýna svo í kvikmyndir 

með það að leiðarljósi að greina slæpingjamyndina. Þá verða slæpingjamyndir 

framleiddar innan hefðbundis framleiðslukerfis bornar saman við þær sem eru 

framleiddar utan þess. Ritgerðinni er skipt í fimm hluta; inngang, þrjá greiningarkafla 

og lokaorð. 

 Í fyrsta greiningarkaflanum verður fyrsti afmörkunarhringur greiningarinnar 

skoðaður. Kvikmyndirnar Rebel Without a Cause (1955, Nicholas Ray) og Animal 

House (1978, John Landis) verða síðan greindar út frá hluta þeirra í forsögu 

slæpingjamyndarinnar. Þá verða tengsl hippamenningar sjöunda áratugarins við 

hugmyndafræði slæpingjans skoðuð. 

 Annar greiningarkaflinn snýr að slæpingjamyndum sem framleiddar eru að 

miklu leyti innan hefðbundins framleiðslukerfis; öðrum afmörkunarhring 

greinarinnar. Kvikmyndirnar Say Anything... (1989, Cameron Crowe) og Reality Bites 

(1994, Ben Stiller) verða greindar út frá framsetningu þeirra á slæpingjanum og 

hugmyndafræði hans athuguð. Þá verður stigs munur á framsetningu þeirra skoðaður.  

 Að lokum verða kvikmyndir sem endurspegla hugmyndafræði slæpingjans í 

efnistökum sem og framleiðslu teknar fyrir í þriðja og síðasta kaflanum. 

Kvikmyndirnar Slacker (1991, Richard Linklater) og Clerks (1994, Kevin Smith) 

verða teknar fyrir og rýnt í umfjöllun þeirra um slæpingjann, auk þess sem rýnt verður 

í hugmyndafræði, framleiðslu og viðtökur myndanna.  
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1. Inngangur  
 
Þegar Kevin Smith gekk út af sýningu á Slacker (1991, Richard Linklater) í Angelika 

kvikmyndahúsinu í New York 2. ágúst árið 1991 öðlaðist hann skyndilega trú á 

draumi sínum um að verða kvikmyndagerðarmaður.1 Hann hafði þó ekki hugmynd 

um að fyrsta kvikmyndin sem hann átti eftir að gera yrði hluti af nýrri 

kvikmyndagrein. Slacker er áhugaverð kvikmynd þegar litið er til sögu óháðrar 

bandarískrar kvikmyndagerðar. Hún var hluti af stórtækum breytingum á sambandi 

óháðrar kvikmyndagerðar og stúdíóiðnaðarins í Hollywood. Þessar breytingar fólust 

aðallega í því að kvikmyndaver og dreifingaraðilar fóru að borga háar fjárhæðir fyrir 

réttinn að ódýrum kvikmyndum til þess að dreifa. Þá voru VHS myndbönd orðin 

gróðavænleg dreifingarleið fyrir kvikmyndir sem hafði einnig áhrif á iðnaðinn.  

Stórt skref í þessari þróun var þriggja milljón dollara samningur Miramax við 

John Pierson og Michael Moore um dreifingu á Roger & Me (1989, Michael Moore). 

John Pierson fjallar sjálfur náið um þær aðstæður sem urðu til þess að hægt var að 

selja dreifingarréttinn fyrir svona háa fjárhæð í sjálfsævisögulegri bók sinni Spike 

Mike Slackers and Dykes. Hann nefnir velgengni óháðra kvikmynda á 

kvikmyndahátíðum og bakslag gegn valdatíð Bush og Reagan sem dæmi um ástæður 

fyrir stærð samningsins um Roger & Me.2 Hann nefnir einnig velgengni sex, lies and 

videotape (1989, Steven Soderbergh) sem dæmi um óháða framleiðslu sem gekk vel  

en hún hlaut ekki sérstaklega mikla dreifingu í kvikmyndahús en vann til verðlauna á 

kvikmyndahátíðum og skilaði engu að síður miklum ágóða í gegnum sölu á VHS 

myndböndum.3  

Það var því búið að opna ákveðinn dreifingarglugga fyrir ódýra og óháða 

framleiðslu þegar Slacker kom fram á sjónarsviðið. Hún var þó sérstök að því leyti að 

hún var mun ódýrari í framleiðslu en nokkurn tíma kvikmyndir Soderbergh og Moore. 

Framleiðsla Slacker kostaði einungis 23.000 dali á meðan Roger & Me kostaði í 

kringum 200.000 dali. Það má færa rök fyrir því að ein af áðstæðum þess að Linklater 

tókst að framleiða kvikmynd í Bandaríkjunum á þessum tíma fyrir svo lága fjárhæð 

                                                
1 Kevin Smith, „Slacker Now on Hulu“ í Hulu Blog, 9. Október 2008, sótt 13. janúar 2015, 
http://blog.hulu.com/2008/10/09/slacker/ 
2 John Pierson, Spike, Mike, Slackers & Dykes : A Guided Tour Across a Decade of American 
independent cinema, Miramax Books/Hyperion, New York, 1995, bls. 138. 
3 John Pierson, Spike, Mike, Slackers & Dykes, bls. 130.  
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hafi verið ákveðin hugmyndafræði sem einkennir kynslóð hans.4 

Slæpingjahugmyndafræðin5 einkennist af andstöðu við kapítalískt hagkerfi 

Bandaríkjanna eftir valdatíð Reagan og Bush eldri.6 Sú staðreynd að erfitt að var að fá 

vinnu eftir háskólanám varð til þess að stór hluti kynslóðar Linklater missti trúna á 

kerfinu og ákvað þess vegna að hafna því eins greinilega og hægt var.  

Hugmyndafræði slæpingjans má lýsa sem andstöðu við hagkerfið sem tók á 

móti nýútskrifuðum háskólanemum seint á 9. áratugnum. Sherry B. Ortner hefur bent 

á að höfnun slæpingjana á kapítalísku hagkerfi Bandaríkjana hafi falist í því að taka 

pólitíska ákvörðun um að taka ekki þátt í atvinnulífunu. Þar sem kapítalismi þarfnast 

sterks vinnuafls er afstaða slæpingjans því í greinilegri mótstöðu við hann7. 

Hugmyndafræði slæpingjans varð ekki til út frá einni kvikmynd eða einum 

kvikmyndagerðarmanni þrátt fyrir að hún sé oft kennd við þessa kvikmynd Linklater. 

Hér á eftir verður þessi hugmyndafræði skoðuð út frá kvikmyndum sem tengjast henni 

á einn eða annan hátt um leið og reynt verður að skilgreina slæpingjamyndina sem 

undirgrein.  

Í innganginum að greinasafninu Kvikmyndagreinar telur Guðni Elísson upp 

fimm mikilvægar ástæður fyrir því að greinar séu ekki jafn skýr fyrirbæri og 

frumkvöðlar greinafræðanna héldu fram. Þessar fimm ástæður eru í stuttu máli: 

Kvikmyndagreinar eru ekki stöðugar og óumbreytanlegar, flestar kvikmyndir virðast 

falla undir tvær eða fleiri greinar, aðferðir sem eru notaðar til þess að skilgreina 

greinar eru ekki alltaf þær sömu, ólíkar flokkunarleiðir gefa til kynna að greinafræði 

einkennist af mótsögnum og að lokum koma hugmyndir fræðimanna ekki heim og 

saman við hugmyndir iðnaðar og markaðar um greinar.8 Þannig er ljóst að líta þarf í 

mörg horn þegar reynt er að afmarka kvikmyndagrein. Greinafræðin innan 

kvikmyndafræði hafa verið toguð í margar áttir af ólíkum fræðimönnum og ákveðið 

rof hefur jafnvel myndast milli nálgunar fræðimanna og iðnaðar á greinarhugtök, eins 

                                                
4 Vissulega hafa kvikmyndir utan bandaríkjana verið framleiddar yfir svo lágar fjárhæðir utan 
Bandaríkjana. Þetta er þó mikilvægt fyrir sögu Slacker vegna þess að allir sem unnu að henni fengu 
lítið sem ekkert borgað fyrr en eftir framleiðslu hennar.  
5 Þessi þýðing á orðinu slacker hefur birst í umfjöllun um Boyhood (2014, Richard Linklater) á vefriti 
Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Jónas Reynir Gunnarsson, Riff: Boyhood, Hugrás- vefrit 
Hugvísinasviðs, , október 2014, sótt 18. janúar 2015, http://www.hugras.is/2014/10/riff-boyhood/ 
6 Sherry B.Ortner, Not Hollywood : independent film at the twilight of the American dream, Duke 
University Press, Durham & London, 2013, bls. 80. 
7 Sherry B.Ortner, Not Hollywood, bls. 80. 
8 Guðni Elísson, „Í frumskógi greinana. Kostir og vandamál greinafræðinnar”, í Kvikmyndagreinar, 
Guðni Elísson ritstj., Sjöunda listgreinin, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 14-20.  
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og Guðni fjallar ítarlega um í grein sinni9. Stærsta vandamál greinafræðanna er samt 

sem áður að það er engin ein fastmótuð formúla fyrir því hvað kvikmyndagrein er, 

sem fræðimenn hafa náð samkomulagi um.  

Í þessari ritgerð verður grein Alan Williams „Is a radical genre criticism 

possible?“ notuð sem grunnur að ítarlegri greiningu á slæpingjamyndinni. Nálgun 

Williams er þrískipt, fyrst ber að skoða forsögu greinarinnar í öðrum miðlum, í öðru 

lagi þarf að rannsaka allar kvikmyndir óháð gæðum þeirra og að lokum ber að fara út 

fyrir samhengi sjálfrar kvikmyndarinar og skoða framleiðslu og markaðssetningu.10 Á 

þessum grunni má byggja nálgun sem hentar vel til þess að afmarka 

slæpingjamyndina.  

Williams telur mikilvægt að byrja á því að líta á forsögu greinarinnar í öðrum 

miðlum en þar sem slæpingin eins og hann leit út í kvikmyndum snemma á tíunda 

áratugnum átti sér takmarkaða sögu utan miðilsins11 verður rýnt í forsögu hans innan 

kvikmynda almennt. Það verður gert með því að greina kvikmyndir sem fjalla á 

einhvern hátt um persónur sem hafna ríkjandi kerfi á einn eða annan hátt auk þess að 

skoða hvernig hugmyndafræði sjöunda áratugarins hafði áhrif á slæpingjann.  

Því næst tekur Williams fram að það þurfi að skoða kvikmyndir óháð gæðum 

þeirra. Það væri hægt að einbeita sér vel og lengi að því að skoða slæpingjamyndir 

sem hafa hlotið dræmar viðtökur gangrýnenda eða áhorfenda eða verið lítt áberandi af 

öðrum ástæðum, en það myndi líklega ekki styrkja innihald þessarar ritgerðar, þar 

sem sjónum er fyrst og fremst beint að slæpingjamyndum sem voru að mestu leyti 

framleiddar með hefðbundnum hætti. Umræddar kvikmyndir fjalla ekki einungis um 

mótstöðu við kerfi heldur höfnun slæpingjans á kapítalísku hagkerfi Bandaríkjanna í 

kringum 1990.  

Þriðja atriðið sem Williams telur mikilvægt er að fara út fyrir samhengi 

sjálfrar kvikmyndarinnar og skoða framleiðslu hennar og viðtökur. Ákveðnar 

slæpingjamyndir er sérstaklega áhugavert að skoða út frá þessu þar sem þær voru oft 

                                                
9 Guðni Elísson, „Í frumskógi greinana. Kostir og vandamál greinafræðinnar”, bls. 9 – 45. 
10 Alan Williams, „ Is a radical genre criticism possible?”, í Quarterly Review of Film Studies, vol. 9, 
no. 2, 1984, bls. 124.  
11 Það má að sjálfsögðu finna eldri heimildir sem sýna fram á svipaða hugmyndafræði og birtist í 
slæpingjamyndunum til dæmis í esseyju Robert Louis Stevenson An Apology for Idelers. En fyrst og 
fremst birtist hugmyndafræðin á sama tíma í fleiri en einum miðli. Generation X eftir Douglas 
Coupland og Smells like Teen Spirit með Nirvana eru tvö þekkt dæmi um svipaðar hugmyndir og koma 
fram í Slacker og fleiri slæpingjamyndum.  
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framleiddar af óreyndum leikstjórum sem afneituðu markvisst framleiðslukerfinu sem 

var fyrir hendi í Bandaríkjunum seint á níunda áratugnum og snemma á þeim tíunda.  

Til þess að nálgast greininguna er gagnlegt að stilla upp þremur misstórum 

hringjum sem falla hver inn í annan. Í ysta hringnum eru kvikmyndir sem teljast í raun 

ekki til slæpingjamynda en skapa á vissan hátt grunninn sem þær standa á. 

Miðjuhringurinn nær utan um kvikmyndir sem fjalla um slæpingjann og árekstra hans 

við kerfið en eru framleiddar að miklu leyti innan framleiðslukerfisins og í innsta 

hringnum eru kvikmyndir sem fjalla um slæpingja og eru framleiddar í einhvers konar 

höfnun á kerfinu. Þessir þrír hringir eru mikilvæg verkfæri til þess að geta afmarkað 

og rýnt í slæpingjamyndina. 

 Fyrsti, og ysti, hringurinn felur í sér að skoða forsögu slæpingjamyndarinnar. 

Innan hans myndast kvikmyndasögulegur grunnur þessarar undirgreinar og ástæða 

þess að hún varð áberandi í verkum ungra kvikmyndagerðarmanna snemma á tíunda 

áratugnum. Það felur í sér greiningu á ákveðnum þráðum í kvikmyndum sem forverar 

slæpingjans, eða hugmyndafræði hans, birtist að einhverju leyti í. Þessi birtingarmynd 

slæpingjans þarf ekki að vera fullmótuð og frásagnarframvindan þarf ekki á nokkurn 

hátt að snúast um samskipti hans við samfélagið eða höfnun hans á því sem ætlast er 

til af honum. Í raun má segja að fyrsti hringurinn snúist um að finna þær kvikmyndir 

sem veittu kvikmyndagerðarmönnunum innblástur til þess að skapa þær kvikmyndir 

sem falla inn í þessa undirgrein.  

 A Rebel Without a Cause (1955, Nicholas Ray) lagði grunninn fyrir þær 

kvikmyndir sem skipta mestu máli í samhengi við slæpingjamyndina, þ.e. 

unglingamyndina. Unglingamyndir fjölluðu oft um ungt fólk á þeirra eigin forsendum 

og höfðu bein áhrif á þá kvikmyndagerðarmenn sem áttu eftir að skilgreina 

slæpingjamyndina. Jim Stark (James Dean) er eirðarlaus ungur maður sem hafnar 

kefinu sem reynir að halda honum innan ákveðinna marka. Þessi einkenni Jim urðu 

svo grunnurinn að hugmyndafræðinni sem stýrir slæpingjanum eins og hún birtist í 

kvikmyndum seint á níunda og snemma á tíunda áratugnum. Þegar rýnt er í 

persónueinkenni og aðstæður Jim í Rebel Without a Cause má greina þráð í sögu 

hugmyndafræði slæpingjans í kvikmyndum.  

Önnur kvikmynd sem veitir mikilvæga sýn á hugmyndafræði slæpingjans er 

Animal House frá árinu 1978 í leikstjórn John Landis. Í henni birtast þó nokkrir af 

grunneiginleikum hugmyndafræði slæpingjans. Persóna Otter (Tim Matheson) talar 

sérstaklega fyrir þessari hugmyndafræði þegar hann segir til dæmis: „Ekki hugsa um 
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þetta sem vinnu. Tilgangurinn er að njóta sín.“12 En fyrst og fremst ber að skoða 

baráttu bræðralaganna tveggja í myndinni, annað táknar andstöðu við kerfið byggða á 

afslappaðri nálgun en hitt talar fyrir kerfinu.  

Animal House er einnig áhugaverð þar sem frásagnarform hennar er nánast 

það sama og það sem birtist helst í slæpingjamyndum. Það frásagnarform er 

eldhúsvaskskvikmyndin13 en það felur í sér sterka áherslu á aukapersónur og 

hliðarsögur frekar en miðlæga frásögn. Þetta form gerði mörgum 

kvikmyndagerðarmönnum kleift að fjalla um marga mismunandi anga slæpingjans í 

einni kvikmynd án þess að fórna heildarsýn sinni. Animal House birtist einnig oft á 

listum sem birtir eru af ýmsum aðilum á netinu yfir slæpingjamyndir og yfirleitt er 

hún talin vera ein sú fyrsta sem hægt er að skilgreina sem slíka.14 Animal House er því 

áhugavert viðfangsefni til þess að skoða sögu slæpingjans í kvikmyndasögunni og 

hugmyndafræðina sem hann stendur fyrir.  

 Annar hringurinn snýr svo að kvikmyndum sem fjalla á beinan hátt um 

slæpingja og eru framleiddar að einhverju leyti innan framleiðslukerfisins í 

Bandaríkjunum. Say Anything... eftir Cameron Crowe frá árinu 1989 hentar vel til 

þess að sýna slæpingjann reyna að koma hugmyndafræði sinni í orð. Þrátt fyrir að 

vera fyrst og fremst ástarsaga Lloyd Dobler (John Cusak) og Diane Court (Ione Sky) 

felur hún í sér nokkuð áhugaverða framsetningu á hugmyndafræði slæpingjans í 

ágreiningi Lloyds og föður Diane. Það er því hægt að skoða persónu Lloyds náið og 

greina ákveðna þætti í frásögn myndarinnar sem vísa að slæpingjamyndinni.  

Önnur mynd sem nálgast þetta viðfangsefni jafnvel enn nánar er kvikmyndin 

Reality Bites eftir Ben Stiller frá árinu 1994. En frásögn hennar tekst á beinan hátt við 

uppgjör X-kynslóðarinnar (e. Generation X) við kynslóðina á undan sem kennd hefur 

verið við barnasprengjuna (e. Baby boomers) og andstöðu slæpingjans við þá leið sem 

honum er ætlað að fara í lífinu. Þar er ástarsaga notuð til þess að sviðsetja val ungrar 

konu á milli ólíkra lífsgilda þegar Lelaina Pierce (Winona Ryder) þarf að velja á milli 

slæpingjans Troy Dyer (Ethan Hawke) og uppans Michael Grates (Ben Stiller). 

Myndir sem falla inn í þennan hring nálgast því slæpingjapersónuna oft þannig að um 

                                                
12 „Don't think of it as work. The whole point is just to enjoy yourself.“ Mín þýðing. Yfirlýsinguna er 
að finna þar sem liðnar eru 22 mínútur og 10 sekúndur af sýningartíma myndarinnar. 
13 Um er að ræða beinþýðingu á hugtakinu kitchen sink film. 
14 Michael Arbeiter, A History of Slackers in Movies, Hollywood.com, 5. september 2011, sótt 20. 
september 2014, http://www.hollywood.com/news/movies/7836002/a-history-of-slackers-in-movies 
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val sé að ræða og sýna oftar en ekki aðra nálgun á vandamálin sem blöstu við X-

kynslóðinni.  

Þriðji hringurinn felur svo í sér það þegar kvikmyndagerð endurspeglar á 

einhvern hátt hugmyndafræði slæpingjans. Þar ber helst að nefna tvær kvikmyndir, 

annarsvegar Clerks (1994) eftir Kevin Smith og hins vegar áðurnefnda Slacker eftir 

Richard Linklater. Clerks segir frá degi í lífi tveggja afgreiðslumanna í kjörbúð. 

Myndin var að stórum hluta framleidd með því að leikstjórinn hámarkaði heimildir á 

kreditkortum og var unnin fyrst og fremst með vinum hans og vandamönnum. Það er 

áhugavert að skoða hana bæði út frá viðfangsefni hennar og út frá kvikmyndagerðinni 

í samhengi við hugmyndafræði slæpingjans.  

Slacker á sér svipaða sögu en Linklater var þó mun meðvitaðari um sjálfstæði 

og höfnun á iðnaði en Smith. Hann gaf út samnefnda bók sem fjallaði um 

kvikmyndina og hugmyndafræðina sem lá henni að baki. Í þeirri bók má sjá búta úr 

dagbók sem Linklater hélt á meðan á framleiðslu myndarinnar stóð. Þar segir hann frá 

því þegar hann tekur ákvörðun um að vinna alfarið gegn hefðbundinni framleiðslu.15 

Þar sýnir hann greinilega að áherslur hans í kvikmyndagerð liggja í ákveðinni 

andstöðu við iðnaðinn og eiga því vel við þriðja hringinn sem ræddur var hér að ofan.  

                                                
15 Richard Linklater, Slacker, St. Martin’s Press, New York, 1992, bls. 4. 
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2. Forsaga slæpingjans  
 

Í þessum kafla verður fyrsti hringurinn skoðaður, það er að segja kvikmyndir og 

menning sem voru hluti af forsögu þess sem átti eftir að leggja grunninn að 

slæpingjamyndinni. Þrátt fyrir að hún hafi ekki orðið til fyrr en seint á níunda og 

snemma á tíunda áratugnum, er mikilvægt að skoða nokkur atriði í kvikmyndasögunni 

til þess að skilja slæpingjamyndina betur. Eftir Paramount ákvörðunina, sem gerði það 

að verkum að kvikmyndaverin máttu ekki stýra eigin kvikmyndahúsakeðjum16, og 

vegna vinsælda sjónvarpsins, minnkuðu vinsældir kvikmyndasýninga stöðugt fyrstu 

árin eftir seinni heimstyrjöldina. Kvikmyndaverin neyddust því til þess að leita nýrra 

leiða til þess að draga að áhorfendur á ný. Nýjungar á borð við breiðtjaldssýningar, og 

nýjar kvikmyndagreinar sem áttu að höfða til ákveðinna markhópa voru reyndar með 

misjöfnum árangri.  

Sú nýjung sem mikilvægast er að skoða í þessari ritgerð er tilurð 

unglingamyndarinnar sem kvikmyndagreinar. Jon Lewis bendir á það í bókinni 

American Film: A History að það hafi vissulega verið til unglingar fyrir seinni 

heimstyrjöldina en vegna örvæntingar hafi Hollywood fengið áhuga á því að höfða til 

þeirra.  Hugtakið og menningarlega fyrirbærið táningur (e. teenager) varð hægt og 

rólega að raunveruleika á millistríðsárunum, en ein fyrsta opinbera birtingarmynd 

þess var í greininni "A teen-age Bill of Rights" í New York Times árið 1945.17 

Unglingar voru semsagt nýtilkominn markaður sem ekki var sinnt af 

kvikmyndaiðnaðinum. Kvikmyndaverin fóru því að framleiða kvikmyndir sem 

fjölluðu um reynsluheim þeirra. Eins og Lewis bendir á voru unglingar í 

Bandaríkjunum farnir að hafa mikinn frítíma og höfðu efni á því að borga fyrir 

bíómiða.18 Kvikmyndin Rebel Without a Cause (1955) eftir Nicolas Ray er á meðal 

fyrstu kvikmyndanna sem veittu unglingum raunverulega athygli í 

kvikmyndamiðlinum19 þar sem hún gerði unglinga og samskipti þeirra við foreldra að 

umfjöllunarefni sínu. Hún á einnig stóran þátt í því að festa hugmyndina um 

unglinginn í sessi í dægurmenningu.  

                                                
16 John Belton, American Cinema/American Culture, þriðja útgáfa, McGraw-Hill, New York, 2009, 
bls. 82.  
17 Ziosa Bielski, „The Birth of the Teenager”, í The Globe and Mail, 9. maí 2014, bls. 6.  
18 Jon Lewis, American Film: A History, W.W. Norton, New York, 2008, bls. 250-251. 
19 Það er sjálfsagt hægt að tala um The Wild One (1953, Laslo Benedek) sem mynd sem veiti 
unglingnum athygli en þar sem hún fylgir náið uppbyggingu vestrans og fjallar frekar um útlagaungling 
en unglingin sem útlaga. 
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Í Rebel Without a Cause leikur James Dean rótlausan ungan mann, Jim, sem á 

erfitt með samskipti við jafnaldra sína og er í andstöðu við foreldra sína og annað 

fullorðið fólk. Í þessum kafla verður rýnt í hana til þess að finna þá þræði sem áttu 

seinna meir eftir að leiða til slæpingjamyndarinnar. Auk þess verður reynt að skýra 

hvað skilur hana frá slíkum myndum, þ.e. hvað Rebel Without a Cause á sameiginlegt 

með slæpingjamyndinni og hvað ekki.  

Nánast allar senur sem sýna samskipti Jim við foreldra hans sýna að einhverju 

leyti fram á andóf hans gegn þeim. Upphafssenan á lögreglustöðinni kynnir 

áhorfandann einnig fyrir Plato (Sal Mineo) og Judy (Natalie Wood) og þeirra upplifun 

af foreldrum. Fyrstu upplýsingarnar sem áhorfandin fær um Plato eru að foreldrar 

hans eru ekki til staðar í lífi hans og hann virðist vera ofbeldissinnaður þar sem hann 

er á lögreglustöðinni fyrir að drepa dýr. Þegar Judy ræðir við lögreglumann á 

lögreglustöðinni segir hún föður sinn hata sig, en verður svo reið þegar móðir hennar 

kemur að sækja hana, en ekki faðir hennar. Jim trúir lögreglumanninum Ray (Edward 

Platt) fyrir því að faðir hans sýni ekki nægilega mikinn styrk í samskiptum sínum við 

móður hans og ömmu og leyfi þeim ávallt að stjórna sér. Það er því greinilegt að frá 

upphafi virðast samskipti foreldra og annara fullorðinna og unglinga vera í 

brennidepli.  

Samskipti Jim og foreldra hans eru áhugaverð þar sem hann gagnrýnir viðhorf 

þeirra ítrekað. Þetta er vísir að andófi slæpingjans gegn fyrri kynslóðum þrátt fyrir að 

andóf hans sé yfirleitt ekki jafn beinskeytt og það sem Jim sýnir foreldrum sínum. 

Þegar Jim telur sig bera ábyrgð á banaslysi Buzz (Corey Allen), aðal andstæðings 

hans meðal unglingana, leitar hann ráða hjá foreldrum sínum. Viðbrögð þeirra eru að 

reyna að fá hann til þess að fela ábyrgð sína og flytja úr bænum. Hann hafnar þessari 

tillögu og á leiðinni út snýr hann við málverki af ömmu sinni og sparkar í það. Þessi 

sena má teljast ansi mikilvæg fyrir forsögu slæpingjans. Í henni birtast efasemdir um 

siðferði fyrri kynslóða þegar Jim hafnar tillögu foreldra sinna. Að lokum birtist skýr 

andstaða yngri kynslóða gegn langvarandi áhrifum foreldra, og þar af leiðandi fyrri 

kynslóða, á yngri kynslóðir þegar Jim sparkar í málað andlit ömmu sinnar.  

Stóri munurinn á því hvernig þessi andstaða er meðhöndluð í Rebel Without a 

Cause og í slæpingjamyndum er sá að frásögnin í Rebel Without a Cause færir rök 

fyrir því að foreldrar, og þar af leiðandi eldri kynslóðir, þurfi að sýna meiri styrk til 

þess að ekki fari illa fyrir ungmennunum. Öll ungmennin í myndinni fara sér að voða 

vegna þess að foreldrar þeirra fylgjast ekki nógu náið með þeim og leiðbeina þeim 
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ekki nægilega vel. Slæpinginn er hins vegar í andstöðu við þá leiðsögn sem fyrri 

kynslóðir beina að honum og reynir markvisst að forðast hana. Rebel Without a Cause 

varar því foreldra og unglinga við því að tala ekki saman, en á sama tíma að hvetja 

foreldra til þess að sýna styrk. Slæpingjamyndir hvetja aftur á móti ungt fólk til þess 

að finna sína eigin leið í lífinu og hafna því að fylgja hefðbundnum leiðum í 

kapítalísku neyslusamfélagi nútímans.  

Í bókinni American Cinema, American Culture byggir John Belton upp 

frásögnina af sjöunda áratugnum þannig að hann hófst á valdatilfærslu milli kynslóða 

þegar John F. Kennedy tók við forsetaembættinu, og réttindabaráttu svartra og 

kvenna, en endar svo þannig að völdin eru aftur komin til eldri kynslóða og 

ofbeldisfull samskipti á milli kynslóðana eiga sér stað í kringum mótmæli gegn 

Víetnam-stríðinu.20 Það er því áhugaverðast að skoða sjöunda áratuginn ekki út frá 

kvikmyndum sem voru framleiddar þá, heldur mikilvægum atburðum og hvernig 

kvikmyndaiðnaðurinn hafnaði hugmyndafræði ungs fólks sem lét sig varða stjórnmál 

á þessum tíma. Seinna í sama kafla skrifar John Belton:  

 

Kvikmyndagerð í Hollywood aðlagaði sig hægt og rólega að 
nýtilkomnum áhorfendahóp sínum á sjöunda áratugnum en fyrir 
sumum voru þessar breytingar full hægar. Flestir þeirra sem 
framleiddu, skrifuðu eða leikstýrðu kvikmyndum á þessum tíma 
voru afsprengi fyrri tímabila.21 

 

Það myndaðist því á vissan hátt gjá á milli unga fólksins sem hafði raunverulegan 

áhuga á þeim málefnum sem voru mest áberandi á sjöunda áratugnum, eins og 

andstöðunni við Víetnamstríðið og réttindabaráttu svarts fólks og kvenna, og þeirra 

sem voru að skapa kvikmyndir. Þessi gjá varð í raun ekki brúuð fyrr en það komu 

fram kvikmyndir sem fjölluðu á einhvern hátt um þessa kynslóð. Kvikmyndir eins og 

The Graduate (1967, Mike Nichols), sem fjallar um erfiðleika á vinnumarkaði eftir 

nám, og Easy Rider (1969, Dennis Hopper), sem sýndi andmenningu (e. counter 

culture) áratugarins, nutu gríðarlegra vinsælda hjá ungu fólki og urðu til þess að 

kvikmyndaverin fóru að ráða unga og óreynda leikstjóra.  

                                                
20 John Belton, American Film, bls. 340- 343. 
21 „Hollywood filmmaking slowly adjusted to its new audience in the 1960s, but, for many, the system 
moved to slowly. The majority of those who produced, wrote, and directed motion pictures in the 
1960s were themselves products of much earlier eras.“Mín þýðing. John Belton, American Film, bls. 
360. 
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Sjöundi áratugurinn var samt sem áður mjög mikilvægur fyrir forsögu 

slæpingjamyndarinnar, að því leyti að þá varð skýrt rof á milli kynslóða, 

hippamenningingin kom fram og með henni sterkt andóf gegn eldri kynslóðum. 

Meðal vinsælustu söngleikja áratugarins var Hair sem var upphaflega settur upp árið 

1967 og aðlagaður að kvikmynd árið 1979. Hair segir frá ungum manni sem ætlar sér 

að gangast við þeim hefðum sem samfélagið ætlar honum með því að taka þátt í 

hernaði. Hann kynnist síðan hópi jafnaldra sinna sem hafa hafnað hernaðar- og 

iðnaðarkerfinu sem hann hefur gengið inni. Þá endurskoðar hann afstöðu sína til þess 

valdakerfis sem hann var áður sáttur við.  

Þessi andstaða við hernaðar- og iðnaðarkerfið er eitthvað sem hippamenning 

sjöunda áratugarins á sameiginlegt með slæpingjunum sem komu fram tveimur 

áratugum seinna. Það sem hinsvegar greinir þá að, er að hipparnir og vinstrisinnaðir 

háskólanemar reyndu markvisst að vinna gegn hernaðarkerfinu með mótmælum. 

Aðgerðastefna tímabilsins hafði vissulega gríðarleg áhrif á réttindabaráttu svartra og 

kvenna en varð að lokum til þess að kerfið svaraði af fullri hörku. Eitt alvarlegasta 

dæmið um slíkt eru líklega fjöldamorðin í Kent State háskólanum í Ohio árið 1970 þar 

sem þjóðvarðarliðar skutu inn í hóp stúdenta, drápu fjóra og særðu níu.22 Það er því 

fyrst og fremst sú vitneskja að andóf hippana virkaði ekki sem skildi sem aðgreinir 

andóf slæpingjana frá andófi hippana. Það er að segja, kerfið svaraði aðgerðarstefnu 

tímabilsins svo harkalega að margir líta svo á að hún hafi í raun ekki verið þess virði. 

Slæpingjarnir eru oftast vel lesnir og jafnvel menntaðir en eru í andstöðu við kapítalist 

iðnaðarkerfi Bandaríkjanna án þess þó að vekja athygli á því eins og hipparnir áður.  

Áttundi áratugurinn átti svo eftir að leysa úr læðingi víða flóru ungra 

kvikmyndagerðarmanna sem varð grunnurinn að Nýju Hollywood. Þeir voru oftar en 

ekki nýútskrifaðir úr kvikmyndaskólum og þekktu því vel til stúdentahreyfinganna 

sem voru við lýði í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum. Þeir fjölluðu mikið um 

Víetnamstríðið og kynslóðaskipti í Bandaríkjunum,23 en kvikmyndir þeirra leiddu 

ekki beint til hugmyndafræði slæpingjans og voru að vissu leyti of stórar til þess að 

það ætti í raun við að fjalla um slæpingjann í samhengi við þær.  

Kvikmyndagerð þeirra varð þó innblástur fyrir marga sem áttu eftir að verða 

áhrifamenn í slæpingjakvikmyndagerð. Skýrt dæmi um slíkt má finna í bókinni The 
                                                
22 John Belton, American Film, bls. 342. 
23 Kvikmyndir eins og Apocalypse Now (1979, Francis Ford Coppola), The Deer Hunter (1978, 
Michael Cimino) og The Godfather (1972, Francis Ford Coppola) má nefna sem dæmi um slíkar 
myndir. 
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Film That Changed My Life eftir Robert K. Elder en í henni ræðir höfundurinn við 

kvikmyndagerðarmenn um kvikmyndir sem höfðu mest áhrif á þá sem listamenn. 

Myndin sem Richard Linklater nefnir er Raging Bull (1980) eftir Martin Scorsese. En 

Linklater segir hana hafa hjálpað sér að átta sig á því að kvikmyndaformið væri leið 

til þess að tjá það sem hann var að hugsa og langaði til þess að tjá.24 Þessir ungu og 

nýútskrifuðu leikstjórar, sem voru aðalmennirnir í Nýju Hollywood, voru því 

greinilega mikilvægur innblástur fyrir ómenntaða leikstjóra slæpingjamyndana.  

En það er þó kvikmynd sem er ekki afsprengi Nýju Hollywood sem er 

áhugaverðast að skoða í samhengi við slæpingjamyndina. Kvikmyndin Animal House 

(1978) er oft talin vera meðal fyrstu kvikmynda sem fangar hugmyndafræði 

slæpingjans að mestu leyti.25 Í henni fylgjumst við með tveimur ungum fyrsta árs 

nemum í Faber-háskólanum, þeim Kent Dorfman (Stephen Furst) og Larry Kroger 

(Thomas Hulce). Í upphafssenum myndarinnar fylgjumst við með þeim fara á 

kynningar hjá tveimur bræðralögum, annars vegar hinu virta Omega Theta Pi og 

hinsvegar Delta Tau Chi, sem er ekki svo vel liðið af háskólanum. Omega bræðurnir 

koma fram við þá Kent og Larry eins og þeir megi ekki vera með og kemur þeim út í 

horn með öðrum utangarðsmönnum. Delta bræðurnir taka þeim hins vegar opnum 

örmum.  

Munurinn á kynningunum hjá þessum tveimur bræðralögum er sá að hjá 

Omega eru allir klæddir í jakkaföt og er bræðralagið nokkurs konar táknmynd 

kerfisins og eldri kynslóða. Þessi tenging verður svo greinilegri seinna í myndinni 

þegar rektor háskólans biður formann Omega að hjálpa sér að losa sig við Delta 

bræðralagið. Kynning Delta bræðralagsins er í raun mun meira partí en kynning, þar 

sem greinlega er meira uppúr því lagt að skemmta sér en nokkru öðru. Þarna liggur í 

raun grunnurinn að hugmyndafræði slæpingjans. Það skiptir minna máli að vinna sig 

upp í kerfinu og meira máli að lifa fyrir sjálfan sig. En munurinn er samt sem áður sá 

að þessi hugmyndafræði er fyrst og fremst sett fram sem grín í Animal House, en 

slæpingjamyndirnar taka hana alvarlega að mestu leyti. Þrátt fyrir grínframsetninguna 

er eins og áður segir greinilegt að grunnur að slæpingjamyndinni liggur í þessari 

mynd.  

                                                
24 Robert K. Elder, The Film That Changed my Life: 30 Directors on Their Epiphanies in the Dark, 
Chicago Review Press, Chicago, 2011, bls. 197. 
25 Michael Arbeiter, A History of Slackers in Movies, Hollywood.com, 5. september 2011, sótt 20. 
september 2014, http://www.hollywood.com/news/movies/7836002/a-history-of-slackers-in-movies 
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Í Animal House má jafnvel lesa uppgjöf og vonbrigði slæpingjans gagnvart 

hippanum í samskiptum Delta bræðranna við prófessor Jennings (Donald Sutherland). 

Þegar hann birtist fyrst er hann að kenna námskeið um John Milton og játar fyrir 

nemendum að honum finnist hann leiðinlegur. Hann reynir því að sýnast vera að 

einhverju leyti að vinna utan kerfisins. Næst birtist Jennings þegar Boon (Peter 

Riegert) og Katy (Karen Allen) fara með Larry í heimsókn til hans. Hann talar um 

kennslu sem leið til þess að borga leiguna á meðan hann vinnur að skáldsögu og 

býður þeim gras. Þau reykja með honum og hann á samtal við Larry um alheiminn og 

atóm. Stutt skot gefur líka til kynna að hann hafi áhuga á Katy. Seinna kemur Boon 

heim til hennar og uppgvötar að hún hélt framhjá honum með Jennings. Þessi 

samskipti má túlka sem svo að Jennings tákni hvernig róttækni hippana féll inn í 

kerfið og sýnir þar með hvernig þessir forverar slæpingjana upplifðu það sem 

vonbrigði. Þetta er því nokkurs konar myndlíking fyrir það hvernig sjöundi 

áratugurinn lítur út fyrir slæpingjanum.  

Þegar það á að reka Delta bræðurna úr skólanum segir skólameistarinn Vernon 

Wormer (John Vernon) þeim að hann sé búinn að tilkynna hernum að þeir komi nú 

allir til greina í herskyldu. Þetta er mikilvægt atriði þar sem skólameistarinn, 

tákngervingur kerfisins, sér hvernig þeir hafna kerfinu innan menntastofnunarinnar og 

reynir því markvisst að koma þeim inn í herskyldu. Það eru verstu örlög þessa forvera 

slæpingjans, þar sem hann er í andstöðu við kapítalískt iðnaðarkerfi og herinn er 

hápunktur þess á vissan hátt. Eftir brottrekstur þeirra ákveða þeir að taka málin í eigin 

hendur og ná fram hefndum á kerfinu, sem er eitthvað sem slæpinginn myndi í raun 

ekki gera. Delta bræðurnir ná fram hefndum í lokasenu myndarinnar þar sem þeir 

eyðileggja skrúðgöngu í bænum. Þar má til dæmis sjá þá keyra stóran vagn sem 

skreyttur er með nokkrum ungum konum klæddum sem Jackie Kennedy og stórri 

grímu af John F. Kennedy. Lokaatriðið má í raun lesa sem frekara uppgjör við 

sjöunda áratuginn og vonbrigðin sem honum fylgdu. Að lokum verður að minnast á 

titilspjöldin sem birtast í lok myndarinnar og sýna hvernig Delta bræðurnir njóta allir 

velgengni í lífinu eftir háskólann og þeir sem skemmta sér mest verða jafnvel 

áhrifamestir. Þetta er að sjálfsögðu gert fyrir grínið fyrst og fremst og þetta er líklega 

það sem dregur mest úr því að lesa Animal House sem slæpingjamynd, þar sem 

slæpinginn þráir ekki völd eða velgengni innan kerfisins. Hann þráir að lifa 

nægjusömu lífi utan þess. 
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Rebel Without a Cause er meðal fyrstu unglingamyndanna en sú 

kvikmyndagrein átti eftir að verða grunnurinn að slæpingjamyndinni. Andófs 

menning hippanna á sjöunda áratugnum er greinilegur áhrifavaldur á andóf 

slæpingjana á þeim tíunda. Að lokum er Animal House áhugaverð kvikmynd í forsögu 

slæpingjamyndarinnar og opnaði á vissan hátt dyrnar fyrir unglingamyndir níunda 

áratugarins þar sem slæpinginn fór fyrir alvöru að birtast á hvíta tjaldinu.  
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3. Slæpinginn og kerfið 
 
Annar hringurinn liggur talsvert nær kjarna slæpingjamyndarinnar. Í þessum kafla 

verða skoðaðar kvikmyndir sem voru framleiddar að einhverju leyti innan 

hefðbundins framleiðslukerfis en fjalla beint um slæpingja. Það má segja að 

miðpunktur slæpingjamyndarinnar hafi átt sér stað um áratugamótin 1990. En í 

þessum kafla verður litið til tveggja kvikmynda sem sýna slæpingjahugmyndafræðina 

en voru framleiddar innan framleiðslukefis Hollywood.  

Á níunda áratugnum fór að bera meira á unglingamyndum sem fjölluðu náið 

um afstöðu unglinga til fullorðinna og þess kerfis sem þau voru fædd inn í. 

Kvikmyndir John Hughes eru mikilvægar í þessu samhengi þar sem flestar þeirra 

skoða á einn eða annan hátt stöðu unglingsins innan menningarinnar og 

menntakerfisins. Í The Breakfast Club (1985, John Hughes) sitja fimm mismunandi 

erkitýpur menntaskólanema af sér eftirsetu. Samtöl sem þau eiga yfir daginn eru um 

allt frá kynlífi til sambands þeirra við foreldra sína. Þar birtist því mikilvægur grunnur 

fyrir kvikmyndir sem fjalla um slæpingjann þrátt fyrir að engin persóna í The 

Breakfast Club sé í raun slæpingi.26 

Kvikmynd Hughes frá árinu 1986, Ferris Bueller’s Day Off, stígur svo skrefi 

nær slæpingjanum. Þar sem persóna Ferris (Matthew Broderick) er nokkurn veginn 

menntaskólaútgáfan af slæpingja. Hann tekur dag fyrir sjálfan sig í stað þess að eyða 

tíma innan menntakerfisins. Áhrif Hughes á slæpingjakvikmyndagerð eru sérstaklega 

greinileg ef litið er til skrifa Kevin Smith um hann. Í bókinni Though Sh*t: Life 

Advice from a Fat, Lazy Slob Who Did Good er einn kafli tileinkaður John Hughes og 

kvikmyndum hans. Þar kallar Kevin Ferris Bueller’s Day Off „sígilt dæmi um frum-

slæpingjakvikmynd“27 og fjallar svo um þann lærdóm sem draga má af Ferris og þá 

sérstaklega hvernig eigi að fara framhjá stífum reglum samfélagsins eins oft og hægt 

er án þess að það komi niður á öðrum. Kvikmyndir Hughes eru því vissulega 

áhugaverðar og vert að minnast á þær í samhengi við slæpingjamyndina, en sú 

unglingamynd frá níunda áratugnum sem áhugaverðast er að skoða er ekki úr hans 

smiðju.  

                                                
26 Sú persóna sem kemst næst því að vera slæpingi er John Bender (Judd Nelson), en hann er þó virkur 
í andófi sínu og þar af leiðandi ekki strangt til tekið slæpingi. 
27 „classic piece of proto-slacker cinema.“ Mín þýðing. Kevin Smith, Tough sh*t : life advice from a 
fat, lazy slob who did good, Gotham Book, New York, 2012, bls. 240. 
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 Say Anything… (1989, Cameron Crowe) er á yfirborðinu um ástarsamband 

Lloyd Dobler (John Cusack) og Diane Court (Ione Skye). En hana má einnig lesa sem 

skýra framsetningu og rökstuðning fyrir hugmyndafræði slæpingjans. Í upphafsatriði 

myndarinnar á Lloyd samtal við vinkonur sínar um Diane og löngun hans til þess að 

vera með henni. Diane fer yfir útskriftarræðuna sína í bílnum með pabba sínum. Strax 

er byrjað að byggja á þeim grunni að Diane sé á einhvern hátt háð föður sínum og þar 

með fyrri kynslóðum en Lloyd er fyrst og fremst að hugsa um eigin stað í lífinu. Þetta 

er ráðandi þema í myndinni og sýnir hvernig rómantískar gamanmyndir geta verið 

góð leið til þess að stilla upp tveimur mismunandi kynslóðum og hugmyndafræði sem 

þeim fylgir.  

Þegar Diane flytur útskriftarræðu sína er greinilegt að hún er ekki í góðu 

sambandi við sína eigin kynslóð. Enginn annar hlær að brandara sem pabbi hennar hló 

að. Hún er á einhvern hátt föst inni í kassanum sem faðir hennar hefur komið henni 

fyrir í. Í þeirri senu er einnig skot af foreldrum þeirra sem eru að útskrifast þar sem 

allir foreldrarnir halda á myndbandsupptökuvélum. Það er því greinilegt að 

millistéttarforeldrarnir setja ákveðna pressu á unga fólkið sem er að útskrifast þennan 

dag. Heimilislíf Lloyds er svo þónokkuð frábrugðið heimilislífi Diane þar sem hann 

býr hjá systur sinni sem á barnungan son. Það er því greinilegt að hann sér hvernig 

það að vinna fyrir sjálfri sér og barni hefur farið illa með systur hans og er því líklegri 

til þess að hafna því að vinna við nokkuð sem hann hefur ekki óbilandi áhuga á. 

Þetta viðhorf Lloyds verður svo mun greinilegra þegar hann fer í matarboð 

heima hjá Diane. Þar spyr faðir hennar hann út í það hvert hann stefni í lífinu. Lloyd 

svarar því með því að segjast vilja eyða sem mestum tíma með Diane áður en hún fer í 

framhaldsnám í Bretlandi. Faðir hennar vill vita hvað hann ætlar að vinna við í 

framtíðinni. Svar Lloyd er mjög lýsandi fyrir slæpingjann: 

 

Ég veit ekki, ég hef hugsað mikið um þetta, herra, og ég verð að 
segja að, með framtíðina í huga, vil ég ekki selja neitt, kaupa 
neitt, eða meðhöndla neitt til þess að skapa mér starfsferil. Ég vil 
ekki selja neitt sem hefur verið keypt eða meðhöndlað né kaupa 
neitt sem hefur verið selt eða meðhöndlað né heldur meðhöndla 
eitthvað selt, keypt eða meðhöndlað, né gera við neitt sem hefur 
verið selt, keypt eða meðhöndlað. Þú veist, til þess að skapa mér 
starfsferil. Ég vil ekki gera það.28 

                                                
28 „I don’t know, I’ve thought about this quite a bit, sir. And I would have to say, considering what is 
waiting out there I don't want to sell anything, buy anything, or process anything as a career. I don't 
want to sell anything bought or processed, or buy anything sold or processed, or process anything sold, 



 18 

 
Svo heldur hann áfram og lýsir því yfir að hann gæti fengið vinnu hjá hernum í 

gegnum föður sinn en geti ekki unnið fyrir þá stofnun. Þessi einræða Lloyds er líklega 

beinskeyttasta framsetning á viðhorfi slæpingjans sem hægt er að finna í 

kvikmyndum. Hann hefur velt hlutunum fyrir sér og veit hvað bíður hans eftir útskrift 

en líst ekki vel á það. Hann lítur því frekar til einhvers sem er utan iðnaðarkerfisins og 

hernaðarkerfisins. Það er því greinilegt að það sem skiptir hann mestu máli í 

framtíðinni er ekki eiginlegur frami heldur að forðast kerfið sem hann hefur ekki trú á. 

Lloyd segist svo hafa áhuga á spark-boxi og segir hana vera íþrótt framtíðarinnar. En 

það er í raun ekki það sem skiptir hann máli, það sem skiptir hann mestu máli er að 

lifa einlæglega hamingjusömu lífi utan kerfisins.  

Diane þarf svo að finna jafnvægið á milli slæpingjahugmyndafræði Lloyd og 

þess sem faðir hennar ætlast til af henni. Faðir hennar er þar með táknmynd fyrri 

kynslóða og kerfisins. Í fyrstu ákveður hún að afneita ábyrgðarleysi slæpingjans og 

hættir með Lloyd en svo þegar hún kemst að því að faðir hennar hefur verið að svíkja 

fjölskyldur eldri borgara neyðist hún til þess að endurskoða afstöðu sína. Að lokum 

sættist hún á vissan hátt við föður sinn áður en hún flýgur til Bretlands ásamt Lloyd. 

Þar með axlar hún ábyrgð um leið og hún heldur í frjálslegt viðhorf slæpingjans. 

Söguþráður Diane er mjög einkennandi fyrir slæpingjamyndir sem framleiddar eru 

innan framleiðslukerfisins. Kvenpersóna þarf á einhvern hátt að velja milli tveggja 

andstæðra hugmyndafræða en tekst að lokum að finna jafnvægi á milli þeirra beggja.  

Ræðan sem Diane heldur í upphafi myndarinnar endar á því að hún lýsir því 

yfir að hún hræðist framtíðina. Þessi hræðsla er mjög greinileg hjá kynslóð–X en 

mannfræðingurinn Sherry B. Ortner fer í gegnum ástæðurnar fyrir þessum ótta í 

bókinni Not Hollywood: Independent Film at the Twilight of the American Dream þar 

sem hún segir frá mannfræðirannsókn á uppkomnum börnum útskrifarárgangs hennar 

úr menntaskóla en börnin voru öll á þrítugsaldri snemma á tíunda áratugnum. Hún 

sendi spurningalista á þau sem endaði á spurningu um hvernig heimurinn hafði breyst 

frá tímum foreldra þeirra. Flest lýstu þau yfir áhyggjum af stöðu sinni á 

atvinnumarkaðnum, eyðni og hærri glæpatíðni þrátt fyrir að ekkert þeirra félli undir 

lýðfræðilegar afmarkanir þeirra sem var ógnað af eyðni eða hærri glæpatíðni.29 X-

kynslóðin ólst því upp við mjög dökka sýn á framtíðina miðað við fortíðina og 
                                                                                                                                       
bought, or processed, or repair anything sold, bought, or processed. You know, as a career, I don't want 
to do that.“ Mín þýðing.  
29 Sherry B.Ortner, Not Hollywood, bls. 65-69 
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slæpingjahugmyndafræðin er eitt viðbragð af mörgum. Það má því segja að 

kvikmyndir á borð við Say Anything... séu ekki endilega kvikmyndir um slæpingjann 

heldur kvikmyndir um X-kynslóðina þar sem slæpingjahugmyndafræðin er áberandi.  

Slíkar kvikmyndir eru þær sem eru framleiddar innan framleiðslukerfisins. 

Þær eru yfirleitt markaðssettar sem rómantískar gamanmyndir eða unglingamyndir. 

Þannig heldur Hollywood-iðnaðurinn kvikmyndum innan hefðbundinna skilgreininga 

á sama tíma og kvikmyndagerðarmennirnir koma viðmiðum hugmyndafræðinnar á 

framfæri. Önnur kvikmynd sem mikilvægt er að skoða í þessu samhengi er Reality 

Bites (1996, Ben Stiller) en hún segir frá hópi ungmenna sem eru nýútskrifaðir úr 

háskóla.  

Rétt eins og Say Anything... hefst Reality Bites á útskriftarræðu aðal 

kvenpersónunar. Lelaina Pierce (Winona Ryder) heldur ræðu sem hljómar nokkurn 

veginn svona:  

Og þau velta því fyrir sér af hverju þau okkar sem eru á 
þrítugsaldri neita að vinna í 80 stundir á viku til þess eins að hafa 
efni á BMW bílum, af hverju við höfum ekki áhuga á 
andmenningunni sem þau sköpuðu, eins og við höfum ekki horft 
upp á þau rífa niður byltinguna fyrir par af hlaupaskóm. 
Spurningin er þessi: Hvað gerum við nú? Hvernig bætum við úr 
skaðanum sem við erfðum? Samstúdentar, svarið er einfallt. 
Svarið er... svarið er að ég veit það ekki.30 
 

Strax í upphafi kemur Lelaina inná nokkra þætti sem þegar hefur verið farið yfir í 

þessari ritgerð. Vonbrigðin með byltingu sjöunda áratugarins, höfnun á kerfinu og 

veraldlegum gæðum sem þar má finna og óvissa um framtíðina. Það er því greinlegt 

að 7 árum eftir að Say Anything… kom út hafa slæpingjamyndir orðið beinskeittari en 

áður. Strax í upphafi fer Lelaine yfir atriði sem Diane og Lloyd nálgast ekki í heilli 

kvikmynd árið 1989. Velgengni kvikmynda eins og Slacker (1991, Linklater) og 

Clerks (1994, Smith) má tengja við þessa þróun, en þær voru framleiddar utan hins 

hefðbundna framleiðslukerfis. Nánar verður fjallað um þær í næsta kafla.  

Reality Bites er rómantísk gamanmynd eins og Say Anything…. 

Ástarsambandið bíður aftur upp á val fyrir aðalkvenpersónuna á milli slæpingja og 

                                                
30 „And they wonder why those of us in our 20s refuse to work an 80-hour week just so we can afford 
to buy their BMWs. Why we aren't interested in the counterculture they invented, as if we did not see 
them disembowel their revolution for a pair of running shoes. But the question remains: What are we 
going to do now? How can we repair all the damage we inherited? Fellow graduates, the answer is 
simple. The answer is... The answer is, I don't know.“ Mín þýðing. 
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einhvers sem táknar á einhvern hátt kerfið. Það er því margt sem þessar tvær myndir 

eiga sameiginlegt. En það sem skilur þær að er engu að síður mun áhugaverðara. 

Dæmi um slíkt má finna ef persóna Lloyd úr Say Anything… er borin saman við 

persónu Troy (Ethan Hawk) úr Reality Bites. Lloyd veitir á vissan hátt mun jákvæðari 

sýn á slæpingjann þar sem hann trúir því í einlægni að hann geti lifað á því að gera 

það sem honum finnst áhugavert og skemmtilegt. Troy kemur á hinn bóginn mun verr 

út. Hann stelur súkkulaðistykki í vinnunni vegna þess að hann telur sér trú um að 

kerfið skuldi sér það. Hann er frekar kaldhæðinn en á þó sín einlægu augnablik. Þetta 

neikvæða viðhorf kvikmyndarinnar til slæpingjans er áhrifamikið framan af í 

myndinni en verður svo minna greinilegt þegar fram líður. 

Troy er svo stillt upp á móti Michael (Ben Stiller), sem er ómenntaður ungur 

maður sem á frama fyrir sér í sjónvarpsframleiðslu. Troy er aftur á móti tíu einingum 

frá því að klára BFA gráðu í heimspeki en neitar að klára námið. Þarna er Troy stillt 

upp sem gáfuðum ungum manni sem neitar að taka þátt í því sem liggur fyrir honum 

um leið og Michael, sem er ekki jafn klár, er tilbúinn að leggja hart að sér til þess að 

vegna vel í lífinu. Enn og aftur má sjá hvernig slæpinginn er í meðvituðum mótþróa 

gegn kerfinu. Þrátt fyrir þetta kemur hann, eins og áður sagði, ekkert sérstaklega vel 

út í myndinni þar sem hann virkar latur frekar en djúphugull.  

Persóna Lelaina er, rétt eins og Diane í Say Anything…, nokkurskonar miðja 

myndarinnar. Hún fær að kynnast því hvernig kerfið brýtur niður frásögn hennar 

kynslóðar á tvo mismundandi vegu. Annars vegar þegar hún reynir að fá að búa til 

innslag um sig og vini sína fyrir sjónvarpsþáttinn sem hún vinnur fyrir í upphafi 

myndar. Yfirmaður hennar, sem leikinn er af sama leikara og lék föður Diane í Say 

Anything…, neitar henni um að sýna svo dökka hlið á lífinu í sínum þætti. Þar á að 

segja léttar og fallegar sögur, ekki sögur af ungu fólki sem hræðist eyðni og framtíð 

sína. Hún upplifir slíka höfnun aftur þegar hún fær tækifæri til þess að selja 

myndböndin til sjónvarpstöðvarinnar „In Your Face TV“ í gegnum Michael. Þegar 

kemur að því að sýna efnið hennar á fundi hjá sjónvarpsstöðinni er búið að klippa allt 

bit úr því og gera það létt og skemmtilegt. Þar með gerir hún sér grein fyrir því að 

þrátt fyrir að þessi unga sjónvarpsstöð hafi áhuga er ekki þar með sagt að hún fái að 

segja sína sögu.  

Lelaina lendir svo í ástarþríhyrningi með Troy og Michael þar sem hún þarf að 

velja á milli slæpingjans og uppans, tveggja staðalímynda X-kynslóðarinnar. Michael 

sýnir henni að því er virðist einlægan áhuga en Troy á mun erfiðara með að sýna 
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einlægni og tjáir sig mun frekar í gegnum kaldhæðni. Hún hefur meiri trú á Michael 

þar sem hann virðist vera að ná frama í einhverju á meðan Troy virðist bara fljóta á 

milli láglaunastarfa. Þegar hún upplifir vonbrigðin varðandi sjónvarpstöð Michael er 

hún fljót að snúa sér til Troy.  

Í þessum ástarþríhyrningi má finna rökræður um hvernig best er að takast á 

við óvissuna sem tók á móti nýútskrifuðum háskólanemum snemma á tíunda 

áratugnum. Lelaina velur á vissan hátt á milli tveggja hugmyndafræðilegra lífsviðhofa 

þegar hún velur á milli óvissunar sem fylgir Troy og öryggisins með Michael innan 

iðnaðarkerfisins. Með þeim fyrri myndi hún halda í ákveðin gildi sem hún þyrfti að 

fórna með þeim seinni. Að lokum velur hún óvissuna en það má samt sem áður benda 

á að í lok myndarinnar má sjá Lelaina og Troy njóta lífsins saman uppi í sófa þegar 

faðir hennar hringir í hana og spyr út í 900 dala skuld á bensínkorti sem hann lét hana 

hafa í byrjun myndarinnar og hún hefur notað óspart í gegnum myndina. Þar með snýr 

síðasti brandari myndarinnar að því að hún sé eingöngu fær um að velja Troy með því 

að vera haldið uppi af föður sínum. Þar með má segja að myndin sé í raun og veru 

ekki jákvæð gangvart áhugaleysi slæpingjans og færi jafnvel rök fyrir því að ákvörðun 

hennar sé í röng þegar uppi er staðið.  

Umfjöllun um myndina eru þó oftar en ekki jákvæð gagnvart ákvörðun 

hennar.31 Þrátt fyrir að þessi lestur sé mögulegur er hann því ekki sá sem er mest 

áberandi í lestri á myndinni. Það kann því að vera að ástæðan fyrir þessari neikvæðni 

sé í raun til þess að geta gert mynd um slæpingjann og X-kynslóðina innan 

framleiðslukerfis Hollywood.  

  

                                                
31 Aimee C. Juarez, Reality Bites... Without Meaningfulness, Saybrook University, febrúar 2013, sótt 3. 
janúar 2015, http://www.saybrook.edu/rethinkingcomplexity/posts/02-07-13/reality-bites-without-
meaningfulness 
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4. Slæpinginn utan kerfis 
 

Þriðji og innsti hringurinn er kjarni slæpingjamyndarinnar. Þar eru kvikmyndir sem 

bæði fjalla um slæpingjann og eru framleiddar þannig að framleiðsla þeirra 

endurspeglar á einhvern hátt hugmyndafræði hans. Slæpingjamyndir sem eru að 

mestum hluta eða að fullu framleiddar utan hefðbundins framleiðslukerfis gera það að 

verkum að hægt er að tala um slæpingjamyndina sem einhvers konar undirgrein. Í 

þessum kafla verða tvær slíkar greindar út frá umfjöllun þeirra um slæpingjann og 

rýnt í hvort og hvernig framleiðsla þeirra endurspeglar á einhvern hátt hugmyndafræði 

slæpingjans.  

Þessar tvær myndir eru Clerks (1994, Kevin Smith) og Slacker (1991, Richard 

Linklater). Það eru vissulega til fleiri kvikmyndir sem mætti skoða32 en þessar myndir 

Linklater og Smith eru þær sem eru mest áberandi unnar utan kerfisins, auk þess að 

fjalla um slæpingjann. Með því að bera þær saman við myndirnar úr kaflanum á 

undan, má sjá hvernig slæpinginn fær að standa einn í myndum utan kerfisins. Það er 

engin þörf fyrir ástarsamband til þess að knýja fram val á hugmyndafræði eins og gert 

var í Say Anything... og Reality Bites.  

 Slacker gengur jafnvel svo langt að fórna algjörlega frásagnarframvindu til 

þess að flakka í hundrað mínútur á milli, að því er virðist, handahófskenndra samtala 

ungmenna í Austin, Texas. Það má segja að með þessum senum sé Linklater að 

byggja upp nokkurs konar mósaíkmynd af hugmyndafræði slæpingjans. Flestar 

persónurnar eru ungt fólk sem er meðvitað um samfélagið í kringum sig án þess að 

taka þátt í því á hefðbundinn máta. Sumar virðast vera í háskóla, aðrar eru 

atvinnulausar en að vinna að einhverskonar list, en flestar eiga í einhverskonar 

vangaveltum um sinn stað í samfélaginu. Í upphafssenunni birtist leikstjórinn sjálfur 

sem persóna sem segir leigubílstjóra frá draumi sem hann dreymdi í rútu á leiðinni til 

Austin. Hann lýsir draumnum þannig að það sé ekkert að gerast í honum og hann hafi 

verið að lesa. Þar er kominn grunnurinn að draumi slæpingjans, að hafa ekkert 

sérstakt fyrir stafni annað en að bæta sig. Frá honum færist svo sjónarhornið yfir á 

ungan mann, klæddan í herbol, sem er greinilega upptekinn af fortíðinni. Það kemur 

svo í ljós að sá ungi maður hefur orðið móður sinni að bana. Þar birtist andstaða 

                                                
32 Trust (1990, Hal Hartley), Dazed and Confused (1993, Richard Linklater) og Straight out of 
Brooklyn (1991, Matty Rich) eru nokkur dæmi um myndir sem falla ekki fullkomlega í innsta hring 
slæpingjamyndarinnar. 
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slæpingjans við heriðnaðinn í Bandaríkjunum og ákveðið uppgjör við eldri kynslóðir. 

Þetta eru þó bara smáatriði í stærri mynd sem byggð er upp í Slacker. Í stað þess að 

fara í grófum dráttum, eins og gert var hér að ofan, í gengnum öll atriðin í Slacker 

verður rýnt náið í nokkur þeirra og að lokum reynt að nálgast heildarmyndina sem 

einstakir hlutar hennar byggja upp.  

 Í atriði sem hefst á nítjándu mínútu og lýkur á tuttugustu og fyrstu mínútu 

myndarinnar fylgir myndavélin pari inn í hús þar sem ungur maður er að segja frá 

göllum á kosningakerfi Bandaríkjanna og hvernig stór hluti þjóðarinnar hefur ekki 

áhrif á kosningar. Sjónarhorn myndavélarinnar færist svo yfir á áheyrendur hans, tvo 

unga menn sem eru að leika sér að því að slá hvorn annan á handarbakið með lítilli 

greiðu. Þessi litla sena sýnir bæði uppgjöf á kerfinu og áhugaleysi á því að breyta því. 

Maðurinn sem talar um gallana á kerfinu heldur því fram að einhvern daginn eigi fólk 

eftir að átta sig á þessum göllum en vera of hrætt til þess að gera nokkuð í því. Í því 

felst að vissu leyti ákveðin gagnrýni á hugmyndafræði slæpingjans, þar sem hægt er 

að færa rök fyrir því að slæpinginn sé í raun hræddur við að taka virkari þátt í 

baráttunni við kerfið. Slacker leyfir sér slíka gagnrýni vegna þess að hún talar innan 

þessarar hugmyndafræði og skilur því forsendurnar fyrir henni. Áhugaleysi ungu 

mannanna sem eru að leika sér ýtir svo enn frekar undir afstöðu slæpingjans til 

kerfisins. Kerfið er fastmótað, en stórgallað, og það þýðir lítið að ætla að breyta því að 

innan svo svarið þeirra virðist vera að hafna því algerlega fyrir eitthvað sem grípur 

athygli manns að einhverju leyti, eins og að lemja vin sinn í handarbakið með greiðu.  

 Þegar fimmtíu og þrjár mínútur eru liðnar af myndinni birtist Puttaferðalangur 

sem bíður eftir „hinni sönnu köllun“33 (Charles Gunning) sem sest upp í bíl hjá tveim 

ungum mönnum. Hann fær far inn í miðbæ Austin og segir þeim á leiðinni frá því að 

hann sé að koma úr jarðarför stjúpföður síns. Hann lýsir því yfir að hann sé glaður að 

vera laus við stjúpföðurinn, sem hafi beitt móður hans og hann sjálfan heimilisofbeldi. 

Puttaferðalangurinn fer svo úr bílnum og ung kona og ungur maður með myndavél 

stoppa hann og vilja spyrja hann nokkurra spurninga. Spurningarnar snúa að því 

hvernig hann tekur þátt í samfélaginu, kaus hann í síðustu kosningum, hvað gerir hann 

til þess að vinna fyrir sér. Hann segist hafa minna mikilvæga hluti að gera en að kjósa 

og hann vinnur ekki vegna þess að það skilar bara meiri peningum í vasa þeirra sem 

misnota vinnandi fólk. Hann bætir svo við að hann sé dæmi um hvernig þetta sé hægt, 
                                                
33 Nöfn persónana í Slacker eru yfirleitt ókunn og heita þær því eftir einhverjum persónueinkennum. 
Þetta er mín þýðing á persónunni „Hitchhiker Awaiting 'True Call'“.  
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hann lifir kannski ekki glæstu lífi en hann þarf í það minnsta ekki að vinna til þess að 

lifa því. Þá spyr ungi maðurinn hann hvað þyrfti til þess að hann færi að vinna. 

Puttaferðalangurinn svarar því með því að segjast fara að vinna þegar hann finnur 

hina sönnu köllun. Að lokum spyr unga konan hann hvort hann vilji bæta einhverju 

við og hann snýr sér beint að myndavélinni sem ungi maðurinn heldur á og segir við 

vinnandi fólk að hver einasta vara sem þau framleiða sé hluti af þeirra eigin dauða. 

Það síðasta sem við sjáum af Puttaferðalanginum er svo að hann hittir gamlan vin sem 

spyr hann hvernig hann komst út úr fangelsi. Hann segist hafa fengið að fara vegna 

góðrar hegðunar. 

 Þessi langa sena með Puttaferðalanginum byggir upp ímynd slæpingjans með 

því að fara fyrst í gegnum forsögu hans og viðhorf til fyrri kynslóða. Því næst kynnir 

hún viðhorf hans til samfélagsins og pólitíkur þar sem hann gerir sér grein fyrir því að 

það sé mikilvægt að kjósa en ákveður samt sem áður að einbeita sér að minna 

mikilvægum hlutum. Viðhorf hans til atvinnu er svo svipað viðhorfi Lloyd Dobler úr 

Say Anything… þar sem hann hefur ekki áhuga á því að vinna við neitt nema það sem 

kallar á hann. Puttaferðalangurinn heldur því einnig fram að vinnandi fólk sé arðrænt 

og sé að taka þátt í eigin dauða með því að taka þátt í framleiðslu. Puttaferðalangurinn 

er því með öllu öfgafyllra viðhorf en Lloyd þó það sé vissulega svipað. Að lokum er 

svo þessi ímynd Puttaferðalangsins sem slæpingja rifin niður að vissu leyti með því að 

sýna áhorfandanum að hann sé í raun fangi rétt áður en sjónarhorn myndavélarinnar 

færist annað. Þar með er búið að upphefja hugmyndafræði slæpingjans um leið og hún 

er gagnrýnd. Þetta á við um flestar senurnar í Slacker þar sem bæði kemur fram 

persóna sem trúir á þessa hugmyndafræði og áhorfandanum er gefið tækifæri á að sjá í 

gegnum þá persónu.  

 Lokasena myndarinnar er líklega sú sem mikilvægast er að greina. Síðustu 

þrjár persónurnar sem myndavélin fylgir eru gamall maður sem tekur hugleiðingar um 

lífið upp á spólu, ungur maður sem varpar vangaveltum um samfélagið og pólítik út 

úr hátölurum sem hann hefur komið fyrir ofan á bílnum og hópur af ungu fólki sem 

fer í fjallgöngu með Súper 8 myndavélar. Það síðasta sem gamli maðurinn tekur upp 

er sú hugleiðing að eingöngu seinna í lífinu muni fegurð þess að gefa sig algjörlega í 

það sem maður hefur áhuga á verða skýr og skiljanleg. Þá færist sjónarhornið yfir á 

unga manninn sem varpar út óskýrum vangaveltum um frjálsa vopnagjöf frá ríkinu til 

almennings og hvernig ofbeldið sem fylgir vopnunum eigi eftir að leysa öll vandamál 

samfélagsins. Þegar hópur af ungu fólki með Súper 8 myndavélar keyrir framhjá 
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honum tekur glaðleg tónlist yfir hljóðrásina og sjónarhornið færist yfir í 

myndavélarnar sem unga fólkið í hinum bílnum er að nota. Unga fólkið keyrir út fyrir 

bæinn, fer í fjallgöngu og drekkur áfengi. Gamli maðurinn býr til ákveðið samhengi 

fyrir óljósar vangaveltur unga mannsins á bílnum og gleði fólksins með 

myndavélarnar. Samhengið sem er skapað kann að virðast skrýtið og órökrétt við 

fyrstu sýn, en verður fallegt og áhugavert þegar líður á senuna. Þetta er á vissan hátt 

nákvæmlega það sem hugmyndafræði slæpingjans hefur að segja um sjálfa sig. 

Slæpinginn veit ekki alveg hvað hann vill gera þegar hann er ungur og óreyndur en 

hefur samt trú á því að einn daginn muni þetta allt verða skýrt.  

 Eins og áður sagði eru flestar senurnar í Slacker gagnrýnar á hugmyndafræði 

slæpingjans að einhverju leyti. Að lokum virðist niðurstaða myndarinnar þó vera að 

það sé allt í lagi að vera gagnrýninn á eigin lífsstíl þar sem ekki er næg fjarlægð til 

staðar til þess að gera sér almennilega grein fyrir tilgangi lífsstílsins. Heildarmyndin 

sem dregin er upp í Slacker er því mynd af slæpingjanum sem ungum og greindum 

einstaklingi sem veit ekki alveg hvernig hann eigi að takast á við lífið en veit að hann 

vill ekki fara hefðbundna leið að því. Það er þó greinilegt að þetta er ekki 

ákjósanlegur staður til þess að vera á, þar sem marga galla má finna á þessari 

hugmyndafræði, eða vöntun á skýrri hugmyndafræði, en á sama tíma er þetta eini 

staðurinn sem slæpinginn getur verið á.  

 Framleiðsla Slacker er bakgrunnur til þess að gera sér grein fyrir hvaðan 

vangavelturnar sem eru mest áberandi í myndinni spretta. Í bókinni Slacker, sem gefin 

var út árið 1992 og er nokkurs konar fylgirit myndarinnar, má finna búta úr 

framleiðsludagbók Linklater frá þessum tíma. Í færslu frá júní 1989 lýsir Linklater 

hræðilegri reynslu af því að fara inn á umboðsskrifstofu leikara og finna fyrir yfirlæti 

þeirra sem þar tóku á móti honum. Færslunni lýkur svona: 

 

Við erum ákveðnari en nokkurn tímannn að forðast þessar 
iðnaðar-týpur sem hafa enga ástríðu fyrir kvikmyndum. Við 
munum finna ALLT okkar fólk annars staðar og gerum myndina 
100% gegn aðferðum iðnaðarins.34 

 
Það er því greinilegt að framleiðslan litaðist að vissu leyti af því að vera á móti 

iðnaðinum. Þessi andstaða við fólk sem vann innan iðnaðarins veitti Linklater líklega 

                                                
34 “We’re now dertermined more than ever to avoid these industry types who have no passion for 
cinema. We’ll find ALL of our people elsewhere and do the film a full 100% against the industry way.“ 
Mín þýðing. Richard Linklater, Slacker, bls. 4. 
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það frelsi sem hann þurfti til þess að skapa kvikmynd með svo óhefðbundna 

uppbyggingu og til þess að geta velt fram vangaveltum sínum um gildi 

hugmyndafræði slæpingjans. Það væri jafnvel hægt að halda því fram að hann sé 

sjálfur slæpingi sem tókst að finna hina sönnu köllun sem svartklæddi maðurinn talaði 

um í Slacker. Í „Spurt og svarað“ hluta bókarinnar lýsir Linklater árunum áður en 

hann fór að vinna að kvikmyndum þannig að hann vann á olíuborpalli og las í frítima 

sínum bækur heima hjá foreldrum sínum eða fór í bíó.35 Þaðan fór hann að velta 

kvikmyndum meira fyrir sér og vann eins mikið og hann gat við að búa til 

kvikmyndir. Bakgrunnur hans er því ekki innan hefðbundins kvikmyndaskóla, heldur 

byggist hann á ástríðufullri vinnu með formið í mörg ár áður en hann hóf vinnu við 

Slacker. Þessir eiginleikar Linklater til þess að bæði skapa kvikmyndir og í raun 

mennta sig utan hefðbundinna kerfa (framleiðslukerfis og menntakrefis) er það sem 

gerir honum kleift að verða ein skýrasta rödd slæpingjanna snemma á tíunda 

áratugnum.  

 Það hafði þó sína galla að Linklater hafi haft svona skýra sýn á 

menningarfyrirbærið sem slæpinginn var. Rob Stone fjallar um áhrif Slacker á viðhorf 

til slæpingjamenningarinnar í bókinni The Cinema of Richard Linklater. Þar bendir 

hann á að með því að fanga þennan ráfandi tíðaranda slæpingjans býr hann líka til 

fortíðarþrá gagnvart honum. Viðfangsefnið verður meðvitað um sína eigin tilurð.36 

Þetta útskýrir ekki bara ástæðu þess að Reality Bites er jafn gagnrýnin og hún er á 

slæpingjann heldur einnig hvernig nálgun Clerks á þetta viðfangsefni er ekki jafn 

skýrt og Slacker. Clerks nálgast nefnilega slæpingjann mun minna sem persónu en 

aðrar myndir sem hægt er að tala um sem slæpingjamyndir. Vissulega má færa rök 

fyrir því að Dante (Brian O’Halloran) og Randal ( Jeff Anderson) séu slæpingjar en 

myndin virðist komast að því að það sé eitthvað sem þarf að breyta í stað þess að 

finna ánægjuna í óvissunni eins og í Slacker. Framleiðsla Clerks og uppbygging 

hennar eru hins vegar vert að skoða.  

 Kevin Smith hefur lýst því yfir að Slacker sé aðal áhrifavaldur hans þegar 

kemur að Clerks.37 Hann hefur einnig talað um að hún hafi kynnt hann fyrir því að 

fórna söguþræði fyrir hugmyndafræði, fjalla um fólk í stað þess að skapa persónur og 

                                                
35 Richard Linklater, Slacker, bls. 124-125. 
36 Rob Stone, The Cinema of Richard Linklater: Walk, Don’t Run, Directors’ Cuts, Wallflower Press, 
London, New York, 2013, bls. 31. 
37 Kevin Smith, Tough sh*t, bls. 15-16. 
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að kvikmyndir þurfi ekki að eiga sér stað í New York eða Kaliforníu.38 Uppbygging 

Clerks sækir margt í Slacker, en aðallega það að söguþráður er ekki aðalatriði, heldur 

margar litlar myndir úr lífi og starfi ungs fólks sem tengist á einn eða annan hátt 

versluninni og vídeóleigunni sem Dante og Randal vinna í. Vissulega er saga Dante 

mest áberandi og má færa rök fyrir því að hún sé í raun aðalsöguþráður myndarinnar 

en myndin var ekki markaðssett þannig. Aðalstikla myndarinnar sýnir ekkert frá 

söguþræði Dante39 og söguþráðurinn sem er tekin saman á imdb.com er svohljóðandi: 

 
Dagur í lífi tveggja afgreiðslumanna að nafni Dante og Randal þar 
sem þeir pirra viðskiptavini sína, ræða kvikmyndir, og spila hokkí 
á húsþaki verslunarinnar.40 

 
Það er því greinilegt að það sem átti að höfða til áhorfenda var fyrst og fremst viðhorf 

tveggja ungra afgreiðslumanna til samfélagsins í kringum þá. Samtöl þeirra snúast um 

poppmenningu og þeirra nærumhverfi. Þeir greina kvikmyndir út frá reglum 

samfélagsins, til dæmis talar Randal um verkamenn í seinna Helstirninu í Star Wars: 

Return of the Jedi (1983, Richard Marquand). Þeir ræða einnig kúnna verslunarinnar 

og taka nokkur dæmi um skrýtnar spurningar sem þeir fá frá viðskiptavinum. Það eru 

engin samtöl um pólitík eða stærri samfélagsleg málefni, sem er frábrugðið Slacker. 

Clerks má lesa sem mynd um lífsstíl slæpingja sem eru búnir að gefa 

samfélagsmálefnin sem eru áberandi í Slacker og Reality Bites upp á bátinn. 

 Framleiðsla Clerks er, eins og Slacker, nánast alveg utan hefðbundins 

framleiðslukerfis, en Smith fjármagnaði hana með því að selja myndasögu safnið sitt, 

fá lán frá foreldrum sínum og taka eins mikið og hann gat út af kreditkortunum 

sínum.41 Þetta gaf honum frelsi til þess að gera kvikmynd sem fjallaði um hans 

nærumherfi í Redbank, New Jersey, rétt eins og Linklater fjallaði um sitt nærumhverfi 

í Austin. Þar sem Smith hafði ekki jafn mikla þekkingu á kvikmyndasögunni og 

Linklater notaði hann oftar en ekki einfalt grín til þess að nálgast upplifun sína af því 

að vera slæpingi í Redbank í stað þess að nálgast það frá jafn flókinni hlið og 

Linklater. Clerks er engu að síður mikilvæg mynd þar sem hún sýnir að slæpinginn er 
                                                
38 Kevin Smith, „Slacker Now on Hulu“ í Hulu Blog, 9. Október 2008, sótt 13. janúar 2015, 
http://blog.hulu.com/2008/10/09/slacker/ 
39 Clerks. Official Trailer #1 - (1994) HD, Youtube myndband, frá notanda: MOVIECLIPS, 27. 
September 2011, sótt 13. janúar 2015, https://www.youtube.com/watch?v=Mlfn5n-E2WE 
40„A day in the lives of two convenience clerks named Dante and Randal as they annoy customers, 
discuss movies, and play hockey on the store roof“ Mín þýðing. Clerks, Internet Movie Database, sótt 
13. janúar 2015, http://www.imdb.com/title/tt0109445/?ref_=fn_al_tt_1 
41 John Kenneth Muir, An Askew View 2: The Films of Kevin Smith, Uppfærð útgáfa, Applause Theatre 
& Cinema Books, Millwaukee, WI, bls. 29 
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ekki endilega gáfumenni í hefðbundum skilningi heldur getur hann líka verið 

einstaklingur sem veltir fyrir sér poppmenningu og sínu nánasta umhverfi í stað þess 

að einbeita sér að pólitík. Slæpingjarnir í Clerks sýna andstöðu við hið pólitíska kerfi 

með því að hunsa það algjörlega.  
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5. Lokaorð 
 

Það getur reynst flókið að afmarka kvikmyndagrein. Í þessari ritgerð var sú leið til 

þess að afmarka kvikmyndagrein valin sem fólst í því að rýna í forsögu 

slæpingjamyndarinnar, hvernig hún birtist innan hefðbundins framleiðslukerfis og 

hvernig hún birtist utan þess. Til þess að raunverulega sé hægt að tala um undirgrein 

þarf að liggja fyrir saga sem sver sig í ætt við greinina og nægilegt safn verka til þess 

að greina innan hefðarinnar í það minnsta samkvæmt Alan Williams42.  

 Í inngangi var farið stuttlega í þær flækjur sem greinafræði felur í sér og 

þriggja hringja aðferð útskýrð, sem byggir lauslega á kenningum Williams, til þess að 

greina slæpingjamyndina sem kvikmyndagrein. Sú aðferð felst í því að greina 

eiginleika sem áttu eftir að leiða til slæpingjamyndarinnar í kvikmyndum og 

menningu á tímabilinu 1950 – 1980. Því næst voru kvikmyndir sem framleiddar voru 

innan hefðbundins framleiðslukerfis í Bandaríkjunum og fjölluðu um slæpingjann og 

X-kynslóðina teknar fyrir. Að lokum var svo rýnt í kvikmyndir og ekki síður 

framleiðsluferli og markaðsetningu kvikmynda sem voru framleiddar utan 

hefðbundins framleiðslukerfis í Bandaríkjunum. 

 Í kaflanum Forsaga slæpingjans var myndin Rebel Without a Cause greind til 

þess að sýna fram á hvernig unglingamyndin í sinni fyrstu birtingarmynd varð strax 

vettvangur til þess að fjalla um samskipti á milli kynslóða. Hún var þar af leiðandi 

stór þáttur í því sem átti eftir að verða slæpingjamyndin. Stutt umfjöllun um sjöunda 

áratuginn og hippamenninguna var svo tengd við hvernig hugmyndafræði og menning 

slæpingjanna var nokkurs konar röklegt framhald af andófsmenningu hippana. Að 

lokum var rýnt í Animal House og sýnt fram á að hana megi staðsetja skrefi nær 

slæpingjanum að því leyti að hún snýst um andstöðu við ákveðin kerfi sem hefta fólk 

á tvítugsaldrinum.  

 Í kaflanum Slæpinginn og kerfið voru tvær myndir teknar fyrir sem voru 

framleiddar innan hefðbundis framleiðslukerfis og fjölluðu náið um slæpingjann og 

X-kynslóðina. Bæði Reality Bites og Say Anything... notuðu frásögn af 

aðalkvenpersónu sem þarf að velja á milli tveggja mismunandi einstaklinga eða 

hugmynda. Í Say Anything... þarf Diane að velja á milli slæpingjans Lloyd og föður 

síns sem táknar hugmyndafræði fyrri kynslóða og í Reality Bites þarf Lelaine að velja 

                                                
42 Alan Williams, „ Is a radical genre criticism possible?”, bls. 124 
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á milli slæpingjans Troy og uppans Michael sem, rétt eins og faðir Diane, táknar 

hugmyndafræði sem er slæpingjanum ekki að skapi.  

 Í kaflanum Slæpingi utan kerfis var svo fjallað um Slacker og Clerks sem eru 

án efa þær kvikmyndir sem sökkva sér dýpst í hugmyndafræði slæpingjans. Þar má 

finna sjálfsgagnrýni samhliða upphafningu. Þá er uppbygging þeirra áberandi uppbrot 

á hefðbundinni frásagnarframvindu sem er viss eiginleiki slæpingjamyndarinnar. Að 

lokum var framleiðsluferli þeirra beggja skoðað út frá hugmyndum um 

andófshugmyndafræði slæpingjans.  

 Í lok þessarar ritgerðar er vert að benda á að þrátt fyrir að það hafi aldrei orðið 

gífurlegur fjöldi mynda til sem hægt væri að kalla slæpingjamyndir er engu að síður 

til breið flóra mynda sem byggðu upp greinina á talsvert stuttum tíma í kringum 1990. 

Áhrif slæpingjans má svo finna víðsvegar í dægurmenningu nútímans. Hvort sem það 

er kvikmyndagerð reyndra slæpingjamyndaleikstjóra eins og Linklater og Smith43 eða 

í öðrum miðlum á borð við sjónvarp.44 Það má á segja að ysti hringurinn af þremur, 

sem hafa verið notaðir til greiningar í þessari ritgerð, afmarki þær kvikmyndir sem 

tengjast slæpingjamyndinni óbeint. Innan miðhringsins má finna allar þær kvikmyndir 

sem hægt er að telja slæpingjamyndir án þess að framleiðsla þeirra endurspegli 

hugmyndafræði slæpingjans. Innsti hringurinn er svo kjarninn í 

slæpingjaundirgreininni en þar eru kvikmyndir sem takast beint á við hugmyndafræði 

slæpingjans í frásögn og framleiðslu. 

  

                                                
43 Kvikmynd Linklater Boyhood  snertir á ýmsu sem tengist hugmyndafræði slæpingjans og Smith 
hefur snúið sér alfarið frá framleiðslukerfi Hollywood á undan förnum árum.  
44 Framleiðsla sjónvarpsþátta á borð við Louis (2010) eftir Louis C.K. eru gott dæmi um hvernig 
hugmyndafræði slæpingjans hefur komið sér inn í sjónvarpframleiðslu.  
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