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Ágrip 

Stanley Kubrick er einn af merkustu kvikmyndaleikstjórum síðustu aldar. Hann 

skildi eftir sig meistaraverk sem kynslóðir dást að enn þann dag í dag. Í þessari 

ritgerð eru kvikmyndir hans Lolita og 2001: A Space Odyssey teknar fyrir. Markmið 

ritgerðarinnar er að benda á hvar og hvernig þættirnir vald og kúgun koma fram 

sem sýnileg einkenni í kvikmyndum hans. Fyrst er farið lauslega í forsögu 

Kubricks, sagan er rakin frá unglingsárum og þar til hann leikstýrir Lolitu. 

Framleiðsluferli Lolitu er því næst tekið til umfjöllunar og er söguþráður 

kvikmyndarinnar skoðaður í ljósi valds og kúgunar. Bent er á hvernig Kubrick 

notar kvikmyndatæknina til þess að undirstrika þessa þætti. Samskipti persónanna 

í Lolitu eru greind sem eitt af mikilvægustu dæmunum um vald og kúgun í 

myndinni og farið er inn á ýmsar kenningar um þau samskipti. Í framhaldinu er 

kvikmyndin 2001: A Space Odyssey greind, fjallað er um kaflaskiptan söguþráð 

verksins  og ljósi varpað á mismunandi áherslur kaflanna á vald og kúgun. Dregin 

eru fram helstu atriði þar sem þættirnir eru hvað sýnilegastir í báðum umræddum 

kvikmyndum og hvar má greina líkindi með verkunum.  
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1. Inngangur: Forsaga og ferill Stanley Kubricks  

Leikstjóraferill Stanley Kubricks spannaði nær hálfa öld. Á þeim tíma fór Kubrick 

um víðan völl hvað snertir þematískar áherslur, sögusvið og kvikmyndagreinar. 

Kubrick reyndi einnig mismunandi stíla, tækni og hefðir við kvikmyndagerðina og 

er allt þetta að mínu mati það sem gerir hann að svo athyglisverðum leikstjóra. Svo 

ég leyfi mér frekari persónulegar athugasemdir þá finnst mér mikilvægt að útskýra 

mína eigin stöðu gagnvart Kubrick, bæði þar sem það kann að varpa ljósi á 

forsendur mínar og í ljósi þess að ég er ekki ýkja trúaður á „fræðilegt hlutleysi“. Til 

að gera langa sögu stutta þá heillaðist ég af því hversu ófyrirsjáanlegur 

kvikmyndagerðarmaður Kubrick er, að hafa séð eina mynd eftir hann undirbýr 

mann ekki endilega fyrir næstu mynd. Því fleiri kvikmyndir sem ég sá eftir hann 

þeim mun skýrara varð eitt einkenni sem lá eins og rauður þráður í gegnum 

kvikmyndirnar og það eru hugtökin „vald“ og „kúgun“. Samband persóna 

grundvallast gjarnan á þessari tvennd og valdbeitingu má jafnframt rekja til 

stofnana af ýmsu tagi. Dramatíkin sem getur sprottið af valdamisvægi er gjarnan 

drifkrafturinn í verkum Kubrick og finnst mér þetta samband vera einn helsti 

kjarni flestra mynda Kubricks. Í ritgerðinni verður skoðað hvar og hvernig þessi 

einkenni birtast sem sameiginlegur þáttur í tveimur frásagnarkvikmyndum 

Kubricks, nánar tiltekið Lolita (1962) og 2001: A Space Odyssey (1968). 

Stanley Kubrick gerði fyrstu kvikmynd sína aðeins 21 árs gamall, sextán 

mínútna heimilarmyndina Day of the Fight (1951) og var hún byggð á 

ljósmyndaseríunni „Prizefighter“ sem Kubrick ljósmyndaði sjálfur fyrir tímaritið 

Look.1 Kubrick byrjaði feril sinn sem ljósmyndari. Hann hafði ekki mikinn áhuga á 

skóla, stundaði það að skrópa og fór frekar í bíó. Föður hans datt þá í hug að kynna 

hann fyrir áhugamáli sínu sem var að taka ljósmyndir. Kubrick var þá þrettán ára 

og ólíkt föður sínum varð Stanley Kubrick staðráðinn í að gera þetta að atvinnu 

sinni.2  

Kubrick var aðeins 15 ára þegar hann seldi sína fyrstu ljósmynd. Tímaritið 

Look keypti ljósmyndina sem var af kennaranum hans að lesa og leika atriði úr 

Hamlet. Look keypti stuttu seinna af honum ljósmynd sem varð að forsíðumynd. Sú 

forsíðumynd snerti marga því á henni sást blaðasali sitja þungur á svipinn við 

hliðina á fyrirsögn um andlát Roosevelt.3 

   

                     
1 Mather: Stanley Kubrick at Look Magazine: Authorship and Genre in Photojournalism and Film. 
Þessari bók mæli ég með fyrir frekari upplýsingar um starfsár Kubricks hjá Look. 
2 Phillips: Early work, bls. 268. Hér er góð lesning um fyrstu ár Kubricks og í kaflanum „Early work“ 
er hægt að finna öll atriðin sem talin eru upp í þessari efnisgrein. 
3 Howard: Stanley Kubrick Companion, bls. 14. 
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Mynd 1: Look magazine (apríl, 1945). Blaðasalinn hjá fyrirsögninni. 

 

Kubrick sagðist fyrst aðeins hafa gripið augnablikið þegar hann sá 

blaðasalann en viðurkenndi á seinni árum fyrir vinum að hann hafi í raun og veru 

leiðbeint blaðasalanum. Samkvæmt kvikmyndafræðingnum Gene D. Philips var 

þetta fyrsta dæmið um hæfileika Kubricks að draga fram rétta tilfinningu í skoti (e. 

shot). Leið hans lá því þegar eftir útskrift frá gagnfræðaskólanum Taft til starfa sem 

ljósmyndari hjá Look, hann var þá aðeins 17 ára og vann þar næstu fjögur árin. 4 

Hann þjálfaði með sér svipaða tækni og hinn frægi ljósmyndari Arhur Fellig, öðru 

nafni Weegee, en tæknin fólst í því að taka ljósmyndir af fólki, án vitundar þess.5 

Með „Weegee“ aðferðinni, eins og hún er kölluð, álítur kvikmyndafræðingurinn 

Vincent LaBrutto að Kubrick hafi öðlast tæknilegan bakgrunn í að ná fram: „the 

atmosphere, the enviroment, as well as the various types of people present. He was 

becoming a photographer-storyteller.“6 Ljósmynda-sögumaður er nákvæmlega það 

sem hægt er að sjá ef skoðaðar eru ljósmyndaseríur sem Kubrick tók fyrir Look, 

dæmi eins og „Dentist‘s office“ og „Prizefighter“ undirstrika orð Lobruttos: 

„Kubrick‘s photographic essays for Look were already propelling him toward 

motion pictures.“ 7 

                     
4 Phillips: Early Work, bls. 268.  
5 Christian: About this artist. Á netsíðunni sem hér er vísað til má finna greinargóða umfjöllun um 
Weegee og tækni hans. 
6 Phillips: „Early work, bls. 269. 
7 Sama, bls. 268.  
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Kubrick segir sjálfur að vinnan hjá Look hafi verið frábært tækifæri fyrir sig 

en upp úr tvítugu var honum farið að leiðast hjá Look og vitnað er í orð hans: „but 

eventually it began to wear thin“.8 Hann langaði að fara að gera heimildarmyndir. 

Kubrick hitti gamlan skólafélaga að nafni Alexander Singer sem líkt og í 

framhjáhlaupi tjáði Kubrick hvað hafa mætti uppúr gerð stuttmynda. Kubrick 

stundaði á þeim tíma að fara á kvöldin og horfa á gamlar kvikmyndir hjá Museum 

of Modern Art. Sjálfur segir Kubrick að á þeim tíma hafi hann séð margar lélegar 

kvikmyndir og oft hugsað með sér: „ég gæti gert betur en þetta.“ Kubrick hafði þá 

safnað saman 3900 dollurum með vinnunni hjá Look og notaði hann þá peninga til 

að framleiða Day of the Fight.9  

Kubrick var blautur á bakvið eyrun þegar hann byrjaði á Day of the Fight og 

starfsmaðurinn sem leigði honum kvikmyndagræjurnar þurfti að taka Kubrick í 

smá kennslu á þær. Kubrick fannst það ekki mjög flókið, gerði stuttmyndina og 

náði að selja hana fyrir 4000 dollara, með 100 dala gróða. Day of the Fight fékk fína 

athygli og var góður stökkpallur fyrir leikstjóraferilinn. Kubrick gerði tvær aðrar 

heimildarmyndir áður en hann tók stefnuna á leiknar frásagnarkvikmyndir (e. 

narrative films). Drifkrafturinn í Kubrick var mikill á þessum tíma. Hann fékk 

pabba sinn og frænda til að styrkja sig við gerð kvikmyndarinnar Fear and Desire 

(1953) sem er fyrsta leikna frásagnarkvikmyndin hans í fullri lengd. Kubrick 

kláraði peningana í miðri framleiðslu. Paul Mazursky, sem lék eitt af 

aðalhlutverkum kvikmyndarinnar, vitnar í orð Kubricks þegar hann var á leiðinni 

aftur til frænda síns: „I’m going to get the money from him no matter what“ sem 

hann svo gerði og kláraði kvikmyndina.10  

Í þessu fjármagnsleysi sem einkenndi fyrstu ár Kubricks í kvikmyndagerð, 

var hann sjálfur með puttana í öllu sem tengdist tæknilegri vinnu, s.s. 

kvikmyndatöku, klippingu, lýsingu og framleiðslu. Þetta varð til þess að vald hans á 

útkomunni á kvikmyndunum var nánast algjört. Skoðun Kubricks var samt sem 

áður sú að þessar myndir væru hálfgerðar skólamyndir og þegar Gene D. Philliphs 

tók fram við Kubrick að hann hefði ekki séð fyrstu tvær frásagnarmyndir hans þá 

brosti Kubrick og sagði: „You‘re lucky.“11 Taka verður tillit til þess að þarna er 

Kubrick að líta um öxl, reynslunni ríkari og því auðveldara fyrir hann að dæma 

„bernskubrek“ sín úr leik en honum hefði þótt á sínum tíma. 

                     
8 Phillips: Early Work, bls. 270. 
9 Kagan: The Cinema of Stanley Kubrick, bls. 2. Hér má einnig nefna það að árið 2012 var Fear and 
Desire endurútgefinn á DVD og Blue-ray með aukaefnum.  
10 Philips: Early Work, bls. 275. Hér má finna orð Kubricks, ásamt því sem tekið er saman í þessari 
efnisgrein. 
11 Sama, bls. 287. Hér er má finna samtal Phillips við Kubrick og orð Kubrick. 
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Fyrstu myndirnar leiddu jafnframt til þess að Kubrick kynntist James B. 

Harris. Harris og Kubrick stofnuðu saman framleiðslufyrirtækið Harris-Kubrick 

Pictures og eitt af þeirra fyrstu verkum var að kaupa kvikmyndaréttinn á 

spennusögunni Clean Break eftir Lionel White sem kom út árið 1955.12 Útkoman 

var kvikmynd sem almennt er talin fyrsta meistaraverk Kubricks, The Killing 

(1956). Með aðalhlutverk fóru þau Sterling Hayden, Coleen Gray og Vince Edwards. 

The Killing er svarthvítur spennutryllir og fjallar um smákrimma sem skipuleggja 

rán í kringum hestaveðhlaup. 

Á þessum tíma, eða um 1955-1956, var stéttarfélag kvikmyndatökumanna 

sterkt og þurftu Kubrick og Harris að ráða kvikmyndatökumann. Félagarnir voru 

komnir undir þak stúdíókerfisins og Kubrick mátti ekki sjálfur vera á bakvið 

kvikmyndatökuvélina. Lucien Ballard var ráðinn til verks, hann var töluvert eldri 

og með mikla reynslu. Ekki fór samstarfið gæfulega af stað, því að á fyrsta 

tökudeginum kom upp leiðinlegt atvik milli Kubricks og Ballards. Kubrick hafði 

stillt upp tökuvélinni, með 25mm linsu, nálægt leikurum. Þegar hann mætti stuttu 

seinna hafði Ballard aftur á móti fært myndavélina fjær og breytt linsunni í 50mm. 

Svipaður rammi náðist við þessa breytingu en Ballard hafði meira rými til að vinna 

þar sem hann var ekki svona ofan í leikurunum. Þegar Kubrick spurði út í þetta 

svaraði Ballard honum með því að lýsa því yfir að þetta skipti litlu máli. 

Staðreyndin var sú að við þessa breytingu kom ekki sama dýpt í filmutökurnar. 

Þetta vissi Kubrick af reynslu sinni sem tökumaður. Singer, sem var á staðnum, 

lýsti þessu þannig: „Kubrick realized that Ballard was bullying him“.13 Kubrick 

skipaði honum þá rólega að stilla þessu aftur eins og þetta var með 25 mm linsunni 

eða hypja sig af tökustaðnum. Ballard gerði eins og Kubrick sagði og það urðu ekki 

fleiri árekstrar á milli þeirra eftir þetta. Kubrick réði sínum tökustað, hann var með 

völdin og skipti ekki um skoðun þótt reynslumeiri tökumaður sem var á aldri við 

pabba hans reyndi á hann.14  

Annað dæmi kom upp með The Killing. Það var eftir að búið var að prufusýna 

kvikmyndina og þeim félögum var bent á að endurklippa hana. Það sem angraði 

áhorfendur var óhefðbundinn frásagnarhátturinn sem ránið var sett upp í. Ránið er 

nefnilega endurtekið og áhorfendum sýnt það frá mismunandi sjónarhornum 

ræningjanna en þessi aðferð þótti ruglandi. Harris og Kubrick endurklipptu 

myndina í því línulega frásagnarformi sem tíðkaðist á þeim tíma. Samt sem áður 

líkaði þeim fyrri útgáfan betur og þeir ákváðu að skila myndinni af sér til UA í sínu 

                     
12 Phillips: Early Work, bls. 290. Nánari bókfræðilegarupplýsingar um Clean break má nálgast í 
heimildaskrá hér: White: Clean break. 
13 Sama, bls. 296. 
14 Sama, bls. 296. Öll umfjöllun um atvikið með Ballard er að finna hér. 
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upprunalegu formi. Eftir að Max Youngstein hjá United Artist hafði séð hana spurði 

Kubrick Youngstein út í hvar hann mundi staðsetja þá félaga, miðað við aðra 

kvikmyndagerðamenn og Youngstein svaraði: „Not far from the bottom“15. Í 

endurminningum Harris rifjar hann upp að þetta var ekki gleymt og að Kubrick 

hafi haft „absolute awareness of his own talent. He knew he was doing good 

work.“16 Kubrick lét ekki þvinga sig með harðri gagnrýni til þess að endurklippa 

kvikmyndina og síðar kom betur í ljós að hann hafði rétt fyrir sér, því The Killing er 

talin vera klassísk „rökkurmynd“ af bestu gerð. Kubrick fékk hrós fyrir að koma 

með nýja sýn á sakamálamyndir af þessu tagi.17 

Ákvörðunin um að endurklippa ekki The Killing olli því að erfiðara varð fyrir 

Kubrick og Harrison að fjármagna næstu kvikmynd. Paths of Glory (1957) fékk ekki 

græna ljósið fyrr en leikarinn Kirk Douglas sýndi verkinu mikinn áhuga og þar sem 

hann var stórstjarna náðist samkomulag.18 Þegar Douglas var eitt sinn spurður út í 

Kubrick þá lýsti hann honum þannig: „Some directors are talented. Some directors 

are bastards, and that Stanley Kubrick was a talented bastard.“19 Douglas hafði 

sterkar skoðanir á leikstjóranum unga og framlengdist samstarf þeirra yfir í tvær 

kvikmyndir. Eftir aðeins viku í tökum á kvikmyndinni Spartacus (1960) var 

Douglas, sem var bæði framleiðandi og í aðalhlutverki, búinn að reka leikstjórann 

Anthony Mann og hafði þá samband við Kubrick um að taka við verkinu. 

Vandamálið fyrir Kubrick var að í þetta sinn hafði hann ekki eins mikið vald yfir 

handritinu og framleiðslunni, heldur þurfti að hlýða Douglas. Rétt skriðinn yfir 

þrítugt tók Kubrick við leikstjórastólnum á 12 milljóna dollara kvikmynd en á 

mælikvarða þess tíma var það stórmynd, með þeim stærri sem gerðar voru í 

Hollywood.20 Spartacus skartaði frægum leikurum á borð við Laurence Oliver og 

Tony Curtis en einnig var Sylvia Scarlett með umsjón yfir kvikmyndatökunum. 

Aftur var reyndur tökumaður ekki sáttur með að einhver strákur væri að segja sér 

fyrir verkum. Vitnað hefur verið í orð Scarlett: „He‘s going to tell me where to put 

the camera? They‘ve got to be kidding.“21 

Kubrick íhugaði að hætta meðan á tökum stóð en hann vildi ekki að annar 

leikstjóri kæmi í staðinn fyrir sig sem myndi e.t.v klúðra málunum. Kubrick fékk að 

koma inn stórum bardagasenum og svo einsetti hann sér að láta eftirvinnsluna 

                     
15 Bernstein: Stanley Kubrick: A Cinematic Odyssey, bls. 86. Hér er vitnað í endurminningar James B. 
Harris um Kubrick. 
16 Sama, bls. 86.. 
17 Phillips: Early Work, bls. 297. 
18 Sama, bls. 302. 
19 Sama, bls. 323. Nefna má að þessi orð Kirk Douglas eru oft nefnd þegar fjallað er um Spartacus og 
samskipti Kubricks og Douglas.  
20 Sama, bls. 317. 
21 Howard: Stanley Kubrick Companion, bls. 70. 
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gegna stóru hlutverki til að gera kvikmyndina betri.22 Hér má nefna dæmi um hvað 

Spartacus gekk vel eftir frumsýningu: hún vann til fernra Óskarsverðlauna, var 

valin besta kvikmyndin á Golden Globe hátíðinni og náði inn tekjum sem voru á við 

fimmfaldan framleiðslukostnað.23 Kubrick stóðst með öðrum orðum álagið og 

kláraði kvikmyndina með góðum árangri. En í viðtali við Michel Ciment hafði 

Kubrick þetta að segja: „If I ever needed any convincing of the limits of persuasion 

a director can have on a film where someone else is the producer and he is merely 

the highest-paid member of the crew, then Spartacus provided proof to last a 

lifetime."24 Hann þurfti að lúta æðra valdi og Spartacus varð síðasta kvikmyndin 

hans þar sem hann hafði ekki lokaákvörðun um útkomuna.  

Kvikmyndin Lolita var sú fyrsta sem hann gerði á eftir Spartacus og er hún 

fyrsta kvikmyndin sem fjallað verður um hér. Lolita fjallar um náið samband á milli 

fullorðins manns og unglingsstelpu að nafni Lolita. Samskipti þeirra verða skoðuð 

bæði með söguna í huga og með tilliti til þess hvernig Kubrick nýtir 

kvikmyndamiðilinn til að undirstrika valdabaráttuna á milli allra aðalpersóna 

kvikmyndarinnar með sjónrænum aðferðum.   

Í framhaldinu verður fjallað um 2001: A Space Odyssey með sömu áherslum. 

Sjónum verður beint að birtingarmyndum valds og kúgunar og hvernig miðillinn 

sjálfur er nýttur til að miðla dýnamískum venslum þessara átakapóla. Vald og 

kúgun birtast á allt öðrum forsendum í 2001: A Space Odyssey en í Lolitu, þau 

tengjast síður mannlegum samskiptum en sambandi manna og vélar, eða manna og 

tækni. 2001: A Space Odyssey er því valin hér sem umfangsefni í þriðja kafla,  til að 

kanna hvernig „vald og kúgun“ birtast hjá Kubrick á ólíkum sviðum. 

 

  

                     
22 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 23. 
23 Filmaffinity: Spartacus og Numbers: Spartacus. Á þessum netsíðum má finna upplýsingar um 
velgengn Spartacus. 
24 Ciment, Kubrick on A Clockwork Orange. Vitnað er í viðtal sem Michel Ciment tók við Kubrick um 
1980. Viðtölin voru fyrst gefin út á frönsku en hér er vitnað í enska þýðingu sem finna má á netinu.  



7 

2. Lolita löguð að hvíta tjaldinu 

Lolita er aðlögun (e. adaptation) samnefndrar skáldsögu eftir Vladimir Nabokov og 

var myndin frumsýnd árið 1962, fjórum eftir að skáldsagan hlaut víða dreifingu í 

Bandaríkjunum.25 Viðfangsefni skáldsögunnar var það umdeilt og eldfimt að erfitt 

reyndist að fá fjármagn til að framleiða kvikmyndina. Hún fjallar um það hvernig 

barnaníðingurinn Humbert Humbert nær að lokum stjórn og valdi yfir 12 ára 

stúlku, Dolores Haze, en gælunafn hennar er Lolita.26 Fjögur stór 

kvikmyndaframleiðslufyrirtæki neituðu að koma að framleiðslu verksins og á 

endanum fengu Kubrick og meðframleiðandi hans, James B. Harris, 

framleiðslufyrirtækið Seven Arts sem framleiddi aðallega sjónvarpsefni, til þess að 

framleiða Lolitu. Kubrick fékk 125.000 dollara frá þeim og keypti réttinn á 

bókinni.27 Framleiðslufyrirtækið MGM kom einnig að framleiðslunni og notaði til 

þess fjármuni sem fyrirtækið átti bundna í Bretlandi en myndin var öll tekin þar í 

landi. Sjálfur flutti Kubrick á þeim tímapunkti til Englands ásamt fjölskyldu sinni og 

bjó hann þar til æviloka. 28 

Athyglisvert er að Kubrick fékk Nabokov sjálfan til þess að aðlaga bókina yfir 

í kvikmyndahandrit. Nabokov hafði enga reynslu af því og skilaði til Kubricks 400 

blaðsíðna handriti um ári síðar. Því var vitanlega ekki tekið sérlega vel og Kubrick 

útskýrði fyrir Nabokov að handritið yrði um sjö klukkustunda kvikmynd. Nabokov 

stytti handritið en þrátt fyrir það segir hann að Kubrick hafi aðeins notað 20% af 

því við gerð myndarinnar.29 Engu að síður var nafni Nabokovs haldið í nafnalista 

myndarinnar sem eina handritshöfundinum. Síðar gaf Nabokov út sína 

upprunalegu útgáfu af handritinu,30 þ.e.a.s. styttu útgáfuna, og eftir að hafa lesið 

handritið sem Nabokov ritaði tel ég að 20% hlutfallið sem nefnt er hér að ofan vera 

nokkuð nærri lagi, vart hefur mikið meira af handritinu verið notað í endanlegri 

útgáfu kvikmyndarinnar. Stanley Kubrick er titlaður handritshöfundur á öllum 

kvikmyndum sínum nema Fear and Desire, Spartacus og Lolitu. Engu að síður hafði 

Kubrick mikið með handritið á Lolitu að gera. Hann kaus þó að láta nafn sitt og nafn 

James Harris koma fram í byrjun kvikmyndarinnar, á undan sjálfum titlinum 

„Lolita“. Samkvæmt handritshöfundinum James Howard taldi Harris að í 

                     
25 Lolita var fyrst gefin út í París af Olympia útgáfunni. Um flókið útgáfuferli skáldsögunnar má lesa í 
Boyd: Vladimir Nabokov: The American Years, bls. 255-317. 
26 Um þetta ferli má lesa í Corliss: Lolita, bls. 224-235 og í Leff og Simmons: The Dame in the Kimono: 
Hollywood, censorship, and the Production Code, bls. 219-246. 
27 Leff og Simmons: The Dame in the Kimono: Hollywood, censorship, and the Production Code, bls. 
228. 
28 Phillips: Lolita, bls. 328. 
29 Sama, bls. 328. 
30 Nabokov: Lolita: A Screenplay.  
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staðsetningu nafnanna ættu að felast skýr skilaboð þess efnis að þeir hefðu komið 

að aðlögun handritsins.31 Þessu er ég ósammála því þeir eru framleiðendurnir og 

þetta var þeirra verk. Með því að taka fram að þetta sé „þeirra“ Lolita dugar þó ekki 

til að eigna þeim handritið að hluta til eða í heild. Mín ályktun er sú að ef 

viðfangsefni Lolitu hefði ekki verið jafn eldfimt og raun bar vitni þá hefði Kubrick 

e.t.v. skilgreint sjálfan sig sem handritshöfund. Víst er að innistæða var fyrir því, 

enda skrifaði hann eins og fram hefur komið um 80% af handritinu sem var 

endanlega notað32 en með þessum hætti skapaðist ákveðin fjarlægð og 

bókmenntalegt auðmagn Nabokovs var jafnframt notað sem ákveðið brjóstvirki.  

Lolita fjallar um prófessor sem heitir Humbert Humbert (James Mason). Hann 

verður heillaður af stelpu undir lögaldri sem er kölluð Lolita (Sue Lyon). Vald og 

kúgun koma skýrt fram í samskiptum þeirra, þar sem Humbert vill ráða yfir henni 

en hún berst á móti. Greina má valdabaráttu milli þeirra og annara aukapersóna. 

Má þar nefna móður Lolitu, Charlotte Haze (Shelley Winters) sem hefur forræði 

yfir Lolitu. Sömuleiðis er aukapersónan og leikskáldið Clare Quilty (Peter Sellers) 

mikilvæg og hans þáttur tengist kúguninni sem myndin fjallar um á jafnvel 

djúpstæðari hátt en þáttur Humberts. Kúgun felst í að þröngva einhverjum til að 

gera eitthvað sem hann eða hún vill ekki endilega gera eða ætlar sér e.t.v. ekki að 

gera en neyðist hins vegar til þess. Kúgun getur jafnframt falist í að ráðskast með, 

hafa áhrif á (mann eða atburðarás) með kænskubrögðum.33 Þáttur Quiltys er að 

ráðskast með Humbert og Lolitu. Farið verður í þessi atriði hér í framhaldinu, um 

leið og söguþráður Lolitu er rakinn. 

Kvikmyndin byrjar á því að Humbert kemur heim til Quiltys. Humbert sakar 

hann um að hafa misnotað aðstöðu sína og að lokum skýtur Humbert Quilty til 

bana með fjölmörgum skotum úr skammbyssu sinni. Söguþráðurinn hoppar svo 

aftur í tímann, áhorfandinn fær að sjá aðdragandann að þeirri ákvörðun Humberts 

að myrða Quilty. Kubrick breytir hér miklu frá upphaflega handritinu. Með því að 

sýna lokakaflann fyrst, gefur hann áhorfandanum vitneskju um að Quilty hefur átt í 

samskiptum við Lolitu í framrás söguþráðarins án vitneskju Humberts. Kúgun 

Quiltys á stúlkunni ungu er því kvikmyndaáhorfandanum augljós frá byrjun. 

 Alexander Walker var virtur kvikmyndagagnrýnandi sem skrifaði um 20 

bækur tengdar kvikmyndum og þar á meðal tvær um Stanley Kubrick. Walker var 

einn af fáum kvikmyndagagnrýnendum sem Kubrick fékkst til að ræða við og var 

Walker einmitt í miðjum skrifum á þriðju bókinni um Kubrick þegar leikstjórinn 

                     
31 Howard: Stanley Kubrick Companion, bls. 77. 
32 Phillips: Lolita, bls. 328. 
33 Samkvæmt Íslensk orðabók, bls. 829.  
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dó.34 Í bók hans Stanley Kubrick, Director er fjallað um breytinguna á byrjuninni á 

Lolitu og er Walker ósammála harðri gagnrýni á að með breytingunni hafi Kubrick 

fórnað góðum endi. Að mati Walkers nær Kubrick í staðinn að slá tóninn með 

svörtum húmor sem dregur úr alvarleika viðfangsefnisins.35 Þennan punkt er vel 

hægt að taka undir og hinn þekkti bandaríski kvikmyndagagnrýnandi Pauline Kael 

gerir það raunar þegar hún segir í dómi sínum um myndina: „Lolita is black 

slapstick and at times it's so far out that you gasp as you laugh.“36 Kubrick nær með 

þessum „blackstick“ húmor einmitt að fá áhorfandann til að hlæja þótt morð sé í 

bígerð og helst þessi tónn út í gegnum myndina sem gerir hana aðgengilegri fyrir 

vikið. Spyrja má hvort breytingar sem gera myndina „aðgengilegri“ en skáldsöguna 

séu við hæfi í ljósi umfjöllunarefnisins en að öllum líkindum verður að skrifa þetta 

á markaðslögmálin. 

 Endurlitinu vindur fram fjórum árum fyrr og hér er meginþætti 

frásagnarinnar miðlað. Humbert fer að leigja herbergi hjá móður Lolitu, Charlotte 

Haze, sem er einstæð ekkja og hrífst undireins af Humbert. Þegar Humbert sér 

Lolitu er það eins og ást við fyrstu sýn og klippt er frá því atriði beint yfir á skot úr 

einhverri ófreskjumynd sem þau þrjú eru að horfa á. Alexander Walker greinir 

þessa klippingu út frá kenningu um að skáldsaga Nabokovs hafi til að bera 

frásagnaheim ævintýra. Hann tengir tríóið Humbert, Lolitu og Quilty sem hetju, 

prinsessu og skrímsli. Ævintýraþátturinn kallast á við og reynir að nálgast ýmsa 

mikilvæga þætti í verki Nabokovs og kvikmynd Kubricks, en sennilega er heldur 

langt gengið að kenna Humbert við hetju.37 Þá hefur klippingin á ófreskjumyndina 

aðra merkingu til að bera. Kubrick klippir á ófreskjuna til að tengja áhorfandann 

við viðbjóðinn á því sem í rauninni er að gerast. Humbert lítur kannski út fyrir að 

vera aðeins heillaður af Lolitu en kveikjan að augnaráðinu er kynferðisleg. Þessi 

klipping virkar því vel sem skilaboð til áhorfandans um að gleyma ekki 

viðbjóðinum sem felst í barnagirnd.  

Hröð atburðarás sýnir okkur hvernig Humbert gengur inn í fjölskylduna. 

Hann verður meira en bara leigjandi, hann fer t.d. með þeim mæðgum á dansleik 

hjá skóla Lolitu og þar fáum við að sjá Quilty aftur. Quilty er þar til að halda ræðu 

og í ljós kemur að Haze og hann áttu einhvern tímann eina nótt saman.  

 

                     
34 Malcolm: Alexander Walker: Outstanding and outspoken film critic and writer. Þetta er 
minningargrein um Walker sem fer vel yfir hans ævi og starfsferil. 
35 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 59–61. 
36 Kael: I lost it at the movies, bls. 184. 
37 Humbert telst frekar vera andhetja. Hann hegðar sér ekki í samræmi við hefðbundnar hugmyndir 
manna um hetjur en betur má fræðast um þetta í þessari bók Lubin: Heroes and Anti-Heroes: A 
Reader in Depth. Í henni er farið vel í skilgreininguna á hvað andhetja er og stendur fyrir. 
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Luis M. García Mainar tekur þetta atriði sem dæmi í bók sinni Narrative and 

Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick: „The text suggests that Quilty is 

trapped between two women with whom he has been involved.“ 38 Athyglin er 

þannig dregin að Quilty í miðjunni og hann virkar þvingaður. Falskt brosið og 

hendurnar í vösunum sýna að Haze er að kúga hann í samtal sem hann vill ekki 

taka þátt í og þetta undirstrikar uppstillingin á persónunum. Quilty er feiminn, með 

axlirnar stífar, og um leið og hann fer að spyrja um Lolitu er klippt í nærmynd (e. 

closeup) af Quilty þar sem hann lifnar allur við (sjá mynd 3). Hann er ekki lengur 

eins áberandi fastur á milli þeirra. Kubrick notar þarna kvikmyndatæknina til þess 

að leggja áherslu á samtal sem hægt er að tengja við vald og kúgun. Quilty er fyrst 

undir valdi kvenmannanna og eftir að hafa rætt um Lolitu verður hann opnari og 

frjálsari. Nærmyndin sýnir hvernig hann tekur aftur völdin og hlær upp í opið 

geðið á Haze þegar hún segir honum að frændi hans sé tannlæknir og ætlar að fylla 

upp í holu á Lolitu. Tvíræðnin í þeirri setningu er einmitt gott dæmi um svarta 

gamanleikinn sem Pauline Kael nefnir. 

Kubrick notast við langar tökur í Lolita. Klipparinn Anthony Harvey sagði að 

Kubrick hafi haldið upp á þær við gerð myndarinnar.39 García Mainar telur langar 

tökur í Lolitu draga fram „the impression that each scene is going to include a 

development and a conclusion“.40 Gott dæmi um þetta er atriðið þegar Humbert er 

uppi í herberginu sínu og Lolita kemur með matarbakka til hans. Langar tökur 

einkenna atriðið. Humbert les ljóð fyrir Lolitu og hún setur fæturna upp á 

skrifborðið á meðan hún borðar matinn hans. Athöfnin sýnir vel hvernig Lolita er 

búin að færa sig upp á skaftið gagnvart Humbert og Humbert tilkynnir Lolitu að 

hann muni aldrei kjafta frá leyndarmálum hennar. Við það stendur hún upp og 

sýnir valdið sem hún hefur yfir honum með því að mata hann eins og hund. Hún 

                     
38 Mainer: Narrative and Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick, bls. 21-22.  
39 Phillips: Lolita, bls. 333. 
40 Mainer: Narrative and Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick, bls. 31. 

Myndir  2 og 3: Lolita (1962, Stanley Kubrick). Á mynd 2  sést Clare Quilty (Peter Sellers) vandræðalegur í miðju 

myndrammans. En svo sést á mynd 3 hvernig er lifnað yfir honum þegar minnst er á Lolitu 
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segir honum að hann eigi skilið verðlaun. Humbert situr með hendur í kjöltu á 

meðan Lolita segir við hann: „You can have one little bite.“ Humbert lætur ekki 

kúga sig í einn lítinn bita, hann sýnir vald sitt á móti , grípur í hendina á Lolitu og 

tekur stóran bita af egginu. 

 

  

  

Atriðið er byggt upp af löngum tökum sem gefa í skyn að einhver mikilvæg 

atburðarás eða niðurstaða sé í vændum. Atriðið endar á bitanum sem lýsir svo 

mörgu um samskipti þeirra. Bitinn er mikilvæg myndlíking fyrir þá valdabaráttu og 

kúgun sem á sér stað. Kubrick undirstrikar með kvikmyndalegri tækni, eins og 

löngum tökum, að eitthvað mikilvægt er að fara að gerast.  

Charlotte Haze endar atriðið á því að kalla á Lolitu. Skot sýnir hana við stiga 

að kalla upp til Lolitu og mikil áhersla er á handriðið. Mynd 6 sýnir hvernig 

Charlotte Haze stendur við endann á því og horfir upp en athyglisvert er hvar hún 

tyllir hendinni. Haze er að trufla samtal sem hefur kynferðislega undirtóna, á 

meðan er hún með klærnar læstar yfir því sem líkist enda á reðurtákni.  

 

 
 

Mynd 4 og 5: Lolita (1962,Stanley Kubrick). Lolita (Sue Lyons) matar Humbert (James Mason). Á mynd 5 sést 

að Humbert reyndist ekki jafn gæfur og Lolita hélt. 

Mynd 6: Lolita (1962, Stanley Kubrick). Charlotte Haze (Shelley Winters) og  

merkingarþrungið handrið. 
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Hér er e.t.v. rýnt í eitthvað sem var einungis tilviljun á tökustað en annað mál 

er hins vegar með sjónarhornið sem valið er með handriðinu. Athygli áhorfenda er 

beint niður til Haze og það er vísvitandi gert til að undirstrika hvar Haze er 

staðsett. Hún er á botninum. Hvorki Humbert né Lolita virða hana.  

Til að leggja áherslu á þetta kemur Lolita svo fram og heilsar henni með 

handarhreyfingu að hætti nasista. Aftur má benda á reðurtáknið sem Lolita tyllir 

sér á þegar hún sýnir móður sinni óvirðingu. Lolita gefur í skyn að Haze sé eins og 

nasisti, hún telur móður sína vera að kúga sig og berst þarna á móti valdinu með 

þungu skoti á hana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Haze er orðin ástfangin af Humbert og þau gifta sig stuttu seinna. Skömmu 

síðar finnur hún dagbók Humberts og þar les hún um raunverulegar tilfinningar 

hans til hennar og Lolitu. Humbert giftist Haze til þess að komast nær Lolitu, hann 

reynir að draga úr þessu en Haze kemst í mikið ójafnvægi við lesturinn, hleypur út, 

verður fyrir bíl og deyr. Lolita er í sumarbúðunum þegar móðir hennar deyr og 

Humbert fer og nær í hana. Hann segir henni aðeins að móðir hennar sé veik. Á 

ferðalaginu heim stoppa þau yfir eina nótt á hóteli. Quilty er þar og sér Humbert og 

Lolitu koma inn. Hann heyrir að það sé bara eitt herbergi laust með einu rúmi fyrir 

þau, seinna um kvöldið kemur Quilty upp að Humbert þar sem hann situr einn úti á 

verönd, Quilty þykist vera annar en hann er og býðst til að útvega þeim 

brúðarsvítuna.  

Langar tökur eru notaðar í þessu atriði. Þeir félagar eru að hittast í fyrsta 

sinn, þótt Humbert viti í rauninni ekki að þetta sé Quilty og langar tökur ýta undir 

mikilvægi atriðisins. Annað sem einkennir atriðið er djúpskerpan (e. depth of field) 

og með því að skjóta senuna þannig nær Kubrick að hafa báða leikarana í skerpu (e. 

focus). Quilty og Humbert eiga samtal sem greining Mainar á notkun Kubricks á 

djúpskerpu varpar á forvitnilegu ljósi:  

       Mynd 7: Lolita (1962,Stanley Kubrick). Lolita (Sue Lyon) heilsar móður sinni.  
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 „In Lolita depth of field is clearly allied with the creation of irony, showing 

the different degrees of knowledge possessed by the characters in a realistic move 

to convey to the audience as much information about the fabula as possible.“41 

Vegna þess að Lolita byrjar á átökunum sem enda með morði Quiltys er Mainar hér 

með góðan punkt. Áhorfandinn veit hvað mun gerast og þótt Quilty sé þarna með 

yfirhöndina, vegna þess að hann er að byrja blekkingarnar, er það ansi 

kaldhæðnislegt að morðingi hans situr beint fyrir aftan hann að sötra áfengið sitt. 

Björn Þór Vilhjálmsson skrifaði grein í bókinni Heimur kvikmyndanna sem 

ber nafnið Kynferði eða kynþrot? Gyðlur, lólítur og aðrar kynjaverur. Þar tekur hann 

Lolita eftir Nabokov sérstaklega fyrir en einnig er farið í umfjöllunarefni þessa 

kafla, þ.e. kvikmyndaaðlögun Stanleys Kubrick, og einnig 1997 útgáfuna af Lolita 

eftir Adrian Lyne.42 Í grein sinni skrifar Björn Þór: „Humbert [óttast] sífellt 

afleiðingar gerða sinna og er í vissum skilningi á flótta undan sektarkennd sinni. 

Hann á erfitt með að njóta fengs síns [...] og er þess fullviss að einhver dularfullur 

óvinur sé á slóð þeirra.“43 Þetta er áhugaverð kenning þegar atriðið á veröndinni 

skoðað. Djúpskerpan sýnir Humbert og Quilty báða skýrt. Þeir eru ekki aðgreindir 

hvor frá öðrum eins og sitthvor persónan og í byrjun samtalsins leggur Quilty 

áherslu á að hann er ekki með neinum nema honum. Uppstilling Kubricks og 

notkun djúpskerpunnar undirstrika þetta.  

                     
41 Mainar: Narrative and Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick, bls. 43-44. 
42 Björn Þ. Vilhjálmsson: Kynferði eða kynþrot? Gyðlur, lólítur og aðrar kynjaverur, bls. 433-440. 
43 Sama, bls. 434. 

Mynd 8: Lolita (1962, Stanley Kubrick). Clare Quilty (Peter Seller) glímir í fyrsta  

skipti með beinum hætti við Humbert (James Mason). Sá síðarnefndi gerir sér  

ekki grein fyrir mikilvægi viðmælanda síns. 
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Eitt helsta áhyggjuefni ritskoðunanarnefnda í tengslum við Lolitu var tæling 

Lolitu.44 Upphaflega átti Lolita að stinga tungunni inn í eyrað á Humbert og var því 

breytt yfir í að hún aðeins hvíslar. Umrætt atriði gerist á sama hóteli og fjallað var 

um hér að framan. Daginn eftir samtal Humberts og Quiltys á veröndinni sofa 

Humbert og Lolita saman í fyrsta skiptið. Það stóð Kubrick alltaf til boða að gera 

Lolitu án samþykkis ritskoðunarnefnda en þá hefði hún einungis verið sýnd í 

sérstökum bíóhúsum sem sérhæfðu sig í að sýna kvikmyndir án ritskoðunar. 

Kubrick vildi að Lolita næði til sem flestra. Á tímabili bauð hann 

ritskoðunarnefndum að í kvikmyndinni myndu Humbert og Lolita giftast og sýnir 

það hversu langt frá upphaflega handritinu hann var tilbúinn að fara. Ákveðið var í 

staðinn að hækka aldur Lolitu um nokkur ár og hafa Lolitu ekki klædda 

kynferðislega.45 Einnig var morðið á Quilty framkvæmt í gegnum málverk. Quilty 

skríður særður á bakvið málverk og Humbert skýtur hann þá til bana. Áhorfendur 

sjá aðeins götin birtast og heyra í Quilty deyja. Kubrick vissi að ritskoðunarnefndir 

voru að missa tökin á þessum árum. Kvikmyndir voru farnar að sýna margt sem 

áður var óleyfilegt, eins og fíkniefnaneyslu, vændi og barneignir.46 Kubrick sjálfur 

gagnrýndi Framleiðslusáttmálann47 og gerði grín að honum  með því að líkja þeim 

við axlaböndin á trúðabuxum: “It allows the pants to slip dangerously, but never to 

fall.”48 Mitt álit er að Lolita hafi grætt á því að ritskoðunarnefndir voru með kröfur. 

Úrvinnsla Kubricks gerði myndina betri, stundum er betra að gefa í skyn heldur en 

að sýna allt.  

Kubrick notar tónlist til þess að ýta undir ástarþemun á hátt sem honum mun 

hafa þótt kaldhæðnislegur.49 Dæmi um þetta má finna þegar Lolita fer í 

sumarbúðirnar. Þá hleypur hún upp til Humbert til að kveðja hann og rómantísk 

tónlist hækkar eftir því sem hún nálgast Humbert. Tónlistin nær hámarki þegar 

Lolita kastar sér í fangið á Humbert og kyssir hann bless. Hún segir svo við hann: 

„Don‘t forget me“ og hleypur í burtu. Alexander Walker kemur inn á þátt 

tónlistarinnar þegar hann gagnrýnir Kubrick fyrir að draga úr erótíkinni og tengja 

frekar rómantík við samband þeirra. Hann telur að þetta séu mistök, því 

áhorfandinn gæti haldið að Humbert sé ekki heltekinn af losta, heldur sé hann 

                     
44Leff og Simmons: The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship, and the Production Code, bls. 
234. 
45 Sama, bls. 224-235. 
46 Sama, bls.224-235. 
47 Björn Þór Vilhjálmsson: Saga bandarískra kvikmynda, bls. 22-25. Þar má kynna sér söguna á 
bakvið Framleiðslusáttmálann og hvað í honum fólst. 
48 Leff og Simmons: The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship, and the Production Code, bls. 
227-228. 
49 Phillips: Lolita, bls. 330. 
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ástfanginn.50 Mín skoðun er sú að Kubrick hafi gert þetta vísvitandi. Hann taldi að 

Lolita myndi fá fólk til þess að hugsa og lýsti m.a. yfir: 

The audience will start by being repelled by this creep who seduces a not-so 

innocent child, but gradually, as they realize he really loves the girl, they‘ll find 

things aren‘t quite as simple as they seemed, and won‘t be ready to pass immediate 

moral judgement. I consider that a moral theme.51 

Kubrick sá þarna leið til þess að hafa óljósari línu á milli þess hvort rómantík 

eða losti hafi verið til staðar og og gerir það tengsl áhorfandans við persónu 

Humberts margbrotnari. Sjónarhorn skáldsögunnar Lolita liggur alfarið hjá 

Humbert, lesandinn veit alveg hvað Humbert vill og eflaust hefur sú nálgun ekki 

náð kvikmyndinni á hvíta tjaldið. Lolita er að mínu mati ekki rómantísk saga en 

heldur ekki erótísk lostasaga og er ég því ósammála Walker að Kubrick hafi 

mistekist. Kubrick og Harris kynntu hugmyndina um kvikmyndaðlögunina á Lolita 

til að mynda fyrir Warner Bros. með eftirfarandi hætti: „They told Warners that the 

picture would concern a no-good fifteen-year-old and the older man whose life she 

ruined“.52 Þetta er vísvitandi gert til þess einmitt að koma henni áfram til 

framleiðslu. Kubrick var sjálfur að reyna að vinna með peningavaldinu og komast í 

gegnum ritskoðun. Rómantískir tónar voru augljóslega notaðir sem strategía og 

það skilaði sér í tvíræðum skilaboðum sem gerðu erfiðara fyrir áhorfendur að 

gagnrýna markmið Humberts.  

Eftir að Humbert og Lolita hafa samfarir breytist margt. Humbert tilkynnir 

henni t.a.m. strax að móðir hennar sé í raun dáin. Hann þarf ekki lengur að halda 

uppi leikritinu og núna hefur hann Lolitu út af fyrir fyrir sig. Stokkið er yfir 

jarðaförina, sex mánuðir hafa liðið og þau eru flutt í annan bæ. Það fyrsta sem við 

sjáum þá er Humbert að naglalakka tærnar á Lolitu eins og sýnt er í 

upphafstextanum á kvikmyndinni.   

 

                     
50 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 62. 
51 Howard: Stanley Kubrick Companion. bls. 77. 
52 Leff og Simmons: The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship, and the Production Code, bls. 
227. 
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Upphafstextinn er sá sem slær erótíska tóninn í byrjun kvikmyndarinnar og 

nú sannreynist það því áhorfendur vita um kynferðislegt samband þeirra. Annað 

hefur breyst í sambandi þeirra og það er að Humbert er orðinn undirgefnari. Hann 

þjónar henni t.d. með því að naglalakka hana. Völdin hafa jafnast út, Humbert er 

afbrýðisamur út í einhverja stráka sem Lolita er að umgangast og bannar henni að 

hitta þá. Þessu tekur Lolita illa. Hún segist þurfa að hitta þá út af leikriti sem hún er 

að taka þátt í. Humbert notar vald sitt og bannar henni einnig að taka þátt í því. Það 

kemur til rifrildis. Valdabaráttan nær hámarki þegar Lolita sakar Humbert um að 

kúga sig og að hún þurfi alltaf að hanga heima. Á þeim tímapunkti fær áhorfandinn 

að sjá afdráttarlaust hvernig Humbert kúgar Lolitu. Hann geymir hana eins og 

dúkku heima fyrir og leikur sér við hana. Atriðið endar á því að Lolita gengur fúl í 

burtu. Norman Kagan gagnrýnir þetta atriði réttilega þegar hann bendir á það vanti 

upplýsingarnar um hvernig Humbert stjórni Lolitu, í skáldsögunni hóti Humbert 

því að hún endi sem munaðarleysingi hjá félagskerfinu. 53   

Um kvöldið þegar Humbert kemur heim, situr Quilty inn í stofunni með slökkt 

ljósin og er í gervi sálfræðings frá skóla Lolitu. Kubrick lagði áherslu á að hafa 

senuna lítið lýsta því Humbert átti ekki að þekkja Quilty. Kubrick á að hafa þrætt 

við Morris sem sá um lýsinguna, Kubrick fannst hún of björt og mun það hafa verið 

lagað.54 Senan er að mínu mati of mikið lýst, Quilty og Humbert sitja saman við 

borð og fyrir utan gleraugu og þýskan hreim þá er þetta sýnilega Quilty. Quilty 

tekur þarna stóra áhættu, hann er að blekkja Humbert til þess að leyfa Lolitu að 

taka þátt í leikritinu og kúgar Humbert með hótunum um að fjórir aðrir 

skólasálfræðingar gætu þurft að koma í heimsókn til að skoða heimilisaðstæður. 

Humbert fellur fyrir þessu og leyfir Lolitu að sjálfsögðu að vera með. Húmorinn 

                     
53 Kagan: The Cinema of Stanley Kubrick, bls. 104. 
54 Phillips: Lolita, bls. 334. 

Myndir 9 – 10: Lolita (1962, Stanley Kubrick). Humbert (James Mason) sést naglalakka Lolitu en mynd 9 

 sýnir athöfnina á erótískari hátt. 
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bjargar senunni, Peter Sellers nær með þýskum hreim að knýja fram bros sem 

hjálpar til við að áhorfandinn samþykki atriði sem um sumt er ótrúverðugt. 

Eftir leiksýninguna kemst Humbert að því að Lolita hefur ekkert verið að 

mæta í píanókennslu, eins og hún segist gera. Við heimkomuna deila þau aftur, 

Humbert vill yfirgefa bæinn og Lolita hleypur út. Humbert tefst aðeins við að tala 

við nágranna og þegar hann finnur hana er hún í símaklefa. Hún segist hafa verið 

að hringja heim, Humbert efast um það, eins og áhorfandinn gerir, því núna hefur 

orðið algjör viðsnúningur á fari hennar. Hún er ekki lengur brjáluð og reið heldur 

blíð og góð lítil stelpa sem er til í að gera allt fyrir Humbert, þar á meðal að yfirgefa 

bæinn og þá líka leiksýninguna sem hún var þátttakandi í. Símtalið var því 

augljóslega til Quiltys, hann ræður þarna ferðinni og hefur samþykkt að þau færu 

úr bænum. Lolita er peðið í leiknum sem Quilty notar til að spila með Humbert. 

Í ferðalaginu tekur Humbert eftir því að bíll er að elta þau. Humbert fær vægt 

hjartaáfall, hann þarf að keyra út í kant, bíllinn fyrir aftan þau snýr við og 

áhorfandinn fær staðfest að Quilty er að elta þau. Lolita og Humbert veikjast bæði, 

þá sérstaklega Lolita sem þarf að leggjast inn á spítala. Sjálfur fer Humbert upp í 

rúm á hóteli til að jafna sig. Hann er vakinn upp um miðja nótt með símtali frá 

rannsóknarlögreglu og við heyrum að þetta er Quilty en Humbert heyrir það ekki. 

Quilty spyr hann persónulegrar spurningar sem er hluti af ráðabrugginu sem 

tengja má við kúgunina. Quilty er nefniega búinn að útskrifa Lolitu af spítalanum 

og hringir til þess eins að Humbert neyðist til að fara á spítalann. Þegar Humbert 

mætir á spítalann, fær hann að vita að Lolita hafi farið með frænda sínum. Humbert 

missir sig yfir þessum fréttum þar sem hann veit að hún er ekki í neinum tengslum 

við einhvern frænda og starfsmenn spítalans þurfa að halda honum niðri með 

valdi.  

 

    

 

Kvikmyndatakan eykur áhrif atburðarásarinnar. Starfmennirnir eru 

rammaðir inn með Humbert á gólfinu og klippt er á myndramma þar sem Humbert 

Myndir 11 - 12: Lolita (1962, Stanley Kubrick). Quilty hefur náð yfirhöndinni og Humbert virðist blátt áfram 

búinn að vera. 
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er gjörsamlega á þeirra valdi. Um leið er áhorfandanum sýnt á áhrifamikinn hátt að 

Humbert er endanlega búinn að missa völdin yfir Lolitu. Humbert fær að yfirgefa 

spítalann, hann er niðurbrotinn og er erfitt að vorkenna honum ekki.  

Lokakaflinn hefst á því að Lolita er að skrifa Humbert bréf. Þar útskýrir hún 

að hún sé gift manni, ólétt og geti ekki borgað skuldir sínar. Lolita hefur ennþá 

mikið vald yfir Humbert og hann fer undireins til hennar. Lolita upplýsir hann um 

allt, hvernig þau spiluðu með hann og misnotuðu aðstöðuna hans. Humbert skilur 

ekkert í þessu og þá segir hún honum að Clare Quilty hafi í rauninni alltaf verið sá 

sem hún var „crazy about“. Mikilvægt er að hún segir ekki „ástfangin af“, aldrei er 

minnst á ást og Humbert spyr aðeins: „And I? I suppose I never counted, of course.“ 

Lolita skammar þá Humbert, tilkynnir honum að hann hafi engan rétt á að segja 

þetta. Þarna kemur augljóslega fram að Lolita gerði sér fulla grein fyrir lostafullum 

ásetningi Humberts. Hún var ekki heimsk og í ljós kemur að Quilty hafði losaði sig 

við hana þegar hún lét ekki kúga sig í: „[...]making some kind of ... You know, an art 

movie.“ Lesa má á milli línanna að Quilty hafi viljað láta hana leika í klámmynd. 

Humbert endar á að biðja Lolitu um að koma með sér en hún vill það ekki, hann 

gefur henni þá mikið af peningum og fer grátandi út. Hann keyrir beint að heimili 

Quiltys, kvikmyndin endar á því að hann kallar á Quilty og þar með erum við komin 

aftur að atriðinu sem kvikmyndin byrjaði á. Skjátexti fyllir svo upp í eyðurnar með 

því að varpa ljósi á að Humbert deyr í fangelsinu. 
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3. 2001, verkið sem breytti heilli kvikmyndagrein   

Kvikmyndin sem fjallað verður um í þessum kafla og skoðuð með vald og kúgun í 

huga er 2001: A Space Odyssey. Eftir að hafa leikstýrt kvikmyndinni Dr. Strangelove 

or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) var Stanley Kubrick 

orðinn mikill áhugamaður um líf á öðrum hnöttum. Þrátt fyrir að hafa lesið og horft 

mikið á vísindaskáldsögur taldi hann sig ekki vera mikinn aðdáanda greinarinnar. 

Honum líkuðu sumar hugmyndirnar en þótti vanta gæðin.55 Þegar Kubrick ákvað 

að kvikmynda vísindaskáldverk lá leiðin beint til Arthur C. Clarkes. Hann þótti vera 

einn vísindalegast sinnaði skáldsagnahöfundur síns tíma og það var sem Kubrick 

vildi. Kvikmyndin 2001 átti að byggja á vísindalegum staðreyndum. Annað sem 

heillaði Kubrick var smásagan „The Sentinel“ (1950) eftir Clarke. 56 Út frá þeirri 

smásögu skrifuðu þeir í sameiningu kvikmyndahandritið að 2001: A Space 

Odyssey.57 Samkvæmt Clarke vildi Kubrick gera kvikmynd um „man‘s relation to 

the universe... a work of art which would arouse the emotions of wonder“. 58  

2001 tók þrjú ár í framleiðslu, átján mánuðir af því fóru í 

undirbúningsvinnuna og kostaði hún yfir tíu milljónir dala. Þóttu það miklir 

peningar á þeim tíma og stór hluti af fjármagninu fór í tæknilegu atriðin. 106 

manns unnu við tæknibrellurnar og krafðist Kubrick þess að öll skotin myndu líta 

út fyrir að vera raunsæisleg.59 Áherslan á vísindalegt raunsæi skilaði sér í því að 

Kubrick fékk sín einu Óskarsverðlaun um ævina og var það einmitt fyrir 

tæknibrellurnar.60 Gæðin í 2001 voru það mikil að annað eins hafði ekki sést í 

vísindaskáldsögumyndum. Kvikmyndafræðingarnir Gene D. Phillips og Rodney Hill 

fullyrða í bók sinni The Encyclopedia of Stanley Kubrick: 

What is assured, however, is that there were science fiction films before 2001 and 

science fiction films after 2001. That they bear little resemblance to each other—

they neither look nor sound alike—is a testament to the film’s profound impact on 

the genre.61 

Sem mikill kvikmyndaáhugamaður, sérstaklega um 

vísindaskáldskaparmyndir, get ég vel tekið undir þessi orð. Áhugaleysi mitt á að 

                     
55 Frewin: Stanley Kubrick and the Search for Extraterrestrial Intelligence, bls. 378. 
56 Clarke: The Sentinel. 
57 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 381. 
58 Howard: Stanley Kubrick Companion, bls. 104. 
59 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 382. 
60 Duncan: The Pocket Essential Kubrick, bls. 60. 
61 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 381. 
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horfa á vísindaskáldskaparmyndir62 sem gerðar eru fyrir árið 1968 má einmitt 

rekja til þess, eins og Kubrick benti á, að gæðin eru ekki mikil. Annað atriði sem 

hefur valdið áhugaleysinu er hversu vísindalega óraunsæjar þær eru. Mín kynslóð 

er með öðrum orðum mótuð af því hvað 2001 breytti miklu fyrir 

kvikmyndagreinina.  

Fyrstu viðbrögð áhorfenda við 2001 voru blendin. Ástæðuna telur Alexander 

Walker vera að róttæk bygging og byltingarkennt innihald hafi valdið því að hægt 

gekk í fyrstu að fá áhorfendur til að meðtaka hana. Walker nefnir að gagnrýnendur 

hafi skrifað óræðar umfjallanir vegna þess að þeir hafi verið vanir hefðbundara 

formi á kvikmyndum.63 Þessi greining er ekki út í hött enda er hann ekki sá eini 

sem hefur sett slík sjónarmið fram. Hægt er að finna svipaða greiningau í fleiri 

bókum og greinum, eins og t.d. í Encyclopedia of Stanley Kubrick og þar er líka nefnt 

að 2001 hafi hreinlega verið á undan sinni samtíð.64 Walker gerir skýra grein fyrir 

því hvernig 2001 náði að vera eins framsækin og hún var: 

2001 dared to break with this tradition of cinema epics. It forced its viewers to 

jettison the outmoded notion of a story told largely in words, with interlocking 

subplots, a well defined climax, and the same characters continuing all the way 

through. Instead, it compelled them to come to terms with the sight and sound and 

feel of the whole film. One was asked to experience it, like a piece of sculpture, 

before one tried to understand it.65 

2001 fylgir sem sagt ekki línulegri frásögn á hefðbundinn hátt. Dæmi um 

þetta er hvernig hún skiptist í kafla og athyglisvert er að hver kafli gæti staðið 

sjálfstætt. Það má m.a. sjá af því að fyrstu þrír kaflanir eru ekki með sömu 

persónurnar í aðalhlutverki. Þó svo að fjórði og síðasti kaflinn (Jupiter and Beyond 

the Infinite) fjalli líka um Bowman (Keir Dullea), sem var ein af aðalpersónum 

þriðja kaflans (Jupiter Mission, 18 months later) er fjórði kaflinn svo langt frá 

öllum venjulegum frásagnarformum, að hann aðgreinist auðveldlega frá hinum. 

Jafnframt hafa allir kaflanir ólíkar áherslur á vald og kúgun eins og fjallað verður 

um hér í framhaldinu.  

Fyrsti kaflinn heitir „The Dawn of Man“ og eru frummenn þar í aðalhlutverki. 

Fylgst er með hópi af mannöpum sem búa við erfiðar aðstæður. Ekki er mikið um 

mat og þeir eiga í baráttu við annan svipaðan hóp um valdið yfir litlum vatnspolli. 

Lífsbaráttan er greinilega hörð, eitt atriði sýnir blettatígur veiða mannapa og annað 

                     
62 Corrigan: The Film Experience: An Introduction, bls. 315-341. Hér má einnig finna upplýsingar um 
skilgreinigu og hefð vísindaskáldskaparmyndarinnar. 
63 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 162. 
64 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 386. 
65 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 163. 
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sýnir þá að kvöldi til, hrædda og hlustandi eftir einhverri ógn. Óttinn í augum 

þeirra er lýsandi dæmi um kúgaðar manneskjur sem eru á valdi náttúrunnar og 

annarra rándýra. 

Einn mannapinn sker sig úr sem söguhetja, í handritinu var hann kallaður 

Moon- Watcher66 og er augljóst að hann er leiðtoginn í hópnum. Þetta kemur skýrt 

fram þegar hópurinn vaknar einn morguninn og stórum, kolsvörtum rétthyrningi 

hefur verið komið fyrir hjá þeim um nóttina. Rétthyrningurinn er seinna í 

myndinni kallaður steindrangur (The Monolith),67 en Moon-Watcher er sá fyrsti til 

að snerta hann eftir að skelfing hafði heltekið hópinn. Þegar ekkert gerist við 

snertinguna koma hinir og prófa það líka sem sýnir hann bæði sem leiðtogann í 

hópnum og sem söguhetju fyrir áhorfendur. 

Lífið heldur áfram hjá mannöpunum eins og ekkert hafi breyst, þangað til að 

Moon-Watcher sést fikta við beinahrúgu. Hann tekur upp stórt bein og er þá klippt 

inn örstutt skot af steindranginum Tónverkið Also sprach Zarathustra eftir 

tónskáldið Richard Strauss er spilað undir atriðinu og með stigvaxandi tónlistinni 

ýtir Kubrick undir þá ályktun að Moon-Watcher fái hugljómun. Moon-Watcher 

byrjar að nota beinið sem barefli og lemur í hin beinin. Hann hefur uppgötvað 

valdið sem felst í að nota verkfæri, tónverkið undirstrikar hversu mikilvægt þetta 

var og klippingin á steindranginn gefur til kynna að það hafi eitthvað með 

hugljómunina að gera. Til að bæta dramatík ofan á atriðið er hægt á myndskeiðinu 

með Moon-Watcher að lemja beinin. Með þessum þremur þáttum magnar Kubrick 

upp áhrifin og sýnir okkur um leið hversu mikilvæg honum finnst þekkingin og 

valdið yfir verkfærunum vera. 

Í greininni „Of men and Monoliths“ fjallar Barry K. Grant um Moon-Watcher 

atriðið út frá karlmennsku.68 Greining Grants beinist einmitt að þeim þáttum sem 

hér eru í forgrunni. Hann bendir á að Kubrick sýni fyrst valdabaráttuna um 

vatnspollinn og við náttúruna. Grant greinir karlmennskuna jafnframt út frá 

feminískum fræðum sem skilgreina vísindi sem eitt helsta verkfæri karlmanna til 

að ná valdi á náttúrunni. Grant bendir á umrætt atriði með Moon-Watcher og telur 

að það fjalli um hvernig mannapinn varð að manni: 

The balance of power tips decidedly when one ape takes the human race‘s first 

technological step by turning a bone into both a tool for killing prey and a weapon 

for bludgeoning enemies. Only now do the apes seem to walk more upright for, the 

                     
66 Grant: Of Men and Monoliths: Science Fiction, Gender, and 2001: A Space Odyssey, bls. 70. 
67 Sören Sörenson: Ensk-íslensk orðabók. Hér má finna nokkrar þýðingar á „monolith“ en 
steindrangur er besti kosturinn. 
68 Grant: Of Men and Monoliths: Science Fiction, Gender, and 2001: A Space Odyssey, bls. 70. 
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film suggests, it is the point when men begin to harness technology for the purposes 

of extending their inherent aggression that they truly become men.69  

Vísindin bjarga manninum sem sagt frá því að vera kúgaðir af völdum 

náttúrunnar. Maðurinn hefur náð völdum, hann veiðir sér til matar og útrýmir 

hungrinu. Hann þarf ekki lengur að óttast að vera sjálfur veiddur því hann getur nú 

varið sig almennilega og þess vegna undirstrikar Kubrick mikilvægi Moon-Watcher 

atriðisins.  

Allt breytist fyrir hópinn með þessari nýju tækni og „Dawn of the man“ 

kaflinn endar á því að Moon-Watcher og hópur hans nýta hana til að kúga hinn 

hópinn með því að reka hann frá vatnspollinum. Grant kemst þannig að orði: „This 

opening section of 2001 plays out in brief this theme, which preoccupied Kubrick 

over the course of his career even as it is central to the science fiction genre.“70 

Grant telur lykilviðfangsefnin í kvikmyndum Kubricks vera vísindi, tækni, ofbeldi 

og karlmannlegt yfirvald.71 Taka má undir þessa skoðun en undirrótin að vinnu 

Kubricks með þessi viðfangsefni er vald og kúgun. Vísindin gefa mönnum valdið, 

þeir nota tæknina til að kúga með ofbeldi sem oftar en ekki tengist karlmönnum og 

þrám þeirra. 

Eftir að hafa náð valdi yfir vatnspollinum hendir Moon-Watcher beini upp í 

loftið, nærmynd sýnir hvernig það sveiflast í loftinu áður en klippt yfir er til ársins 

2001, þar sem ílangt geimskip svífur um geiminn. Þessari klippingu yfir á næsta 

kafla hefur verið lýst sem „the most spectacular ellipsis in cinematic history“.72 

Fullyrðingin er vissulega stór, en þessi samsvörunar-klipping (e. match cut) er ein 

af þeim þekktari í kvikmyndasögunni. Í greininni „Kubrick‘s Obscene Shadows“ 

lýsir Susan White umræddri klippingu: „the bone becomes instantaneously 

enmeshed in the technological superstructure that comes to dominate man.“73 

Verkfærið yfirtekur manninn með því að gera hann háðan því sem kemur skýrt 

fram í framhaldinu á söguþræðinum í 2001. 

Annar kaflinn er nafnlaus, Kubrick brýtur hér upp það mynstur að hafa texta 

til að kynna nýjan kafla. Samsvörunar-klippingin er of velheppnuð til að eyðileggja 

með texta, enda er tilgangur textans að útskýra þegar myndin hefur stokkið um í 

tíma og stað, en með klippingunni ættu skilaboðin að komast til áhorfandans. 

Kubrick hikar ekki við að reyna á áhorfandann með því að láta hann sjálfan átta sig 

á aðstæðum. Nafn kvikmyndarinnar 2001 og ný staðsetningin úti í geimnum, 

                     
69 Grant: Of Men and Monoliths: Science Fiction, Gender, and 2001: A Space Odyssey, bls. 70. 
70 Sama, bls. 70. 
71 Sama, bls. 76-77. 
72 Telotte: The Gravity of 2001: A Space Odyssey, bls. 45. 
73 White: Kubrick‘s Obscene Shadows, bls. 129. 
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dregur augljóslega fram að um er að ræða mikið tímastökk og gefur Kubrick færi á 

að sleppa textanum.  

Inni í geimskipinu sefur Dr. Heywood Floyd (William Sylvester). Í greininni 

„The Cinematographic Brain in 2001: A Space Odyssey“ veltir Marcia Landy fyrir 

sér ástæðunni fyrir því að Floyd sefur þegar hann er fyrst kynntur til sögunnar og 

bendir á að atriðið „reveals him to be immobile as he sleeps and not in complete 

controle of the milieu.“ 74 Landy telur að Floyd sé „sleepwalker, a transmitter of 

clichés“, því eins og Landy nefnir þá er lítill munur á hegðun hans þegar hann talar 

við ókunnuga og þegar hann ræðir við dóttur sína.75 Þetta styður þá skoðun að 

persónan eigi ekki að fanga athygli áhorfandans, heldur sé hún notuð sem miðill til 

að koma fram með upplýsingar. Við fylgjumst til dæmis með honum borða, hringja 

og fara á klósettið. Hann er að ferðast til tunglsins og með því að draga úr útgeislun 

hans er lögð meiri áhersla á ferðalagið sjálft.  

Annað sem gefur til kynna að ferðalagið skipti meira máli er valdið yfir 

upplýsingum um það. Áhorfendur fá fjölda upplýsinga um tæknina og það sem 

Floyd gerir á leiðinni til tunglsins. Aftur á móti er lengi vel á huldu hvers vegna 

hann er að fara þangað. Athyglinni er haldið með forvitni fremur en 

persónusköpun og sést það best í atriði þar sem Floyd sest niður með öðrum 

rússneskum geimförum. Samtalið byrjar eðlilega en þegar einn Rússanna, Smyslov 

(Leonard Rossiter), spyr út í sögusagnir um tunglið og samskiptaleysið við það, 

breytist hegðun Floyds. Landy skoðar hegðun hans út frá starfsemi heilans og 

álítur að þarna sé lýsandi dæmi um að heilinn sé búinn að ná fullkominni stjórn á 

líkama og andliti. Floyd bregst ekki ósjálfrátt við spurningunni hjá Smyslov, hann 

situr grafkyrr og svarar rólega og á pólitískan hátt með því að neita allri þekkingu á 

málinu. Smyslov reynir aftur að fá svar út úr Floyd og þá lokar hann fyrir fleiri 

spurningar með því að segja að hann hafi ekki heimild til að ræða þetta mál. Valdið 

yfir upplýsingum er meginþema kaflans, Floyd hefur upplýsingar sem Rússar vilja 

fá og við sem áhorfendur verðum forvitin í leiðinni.  

Pólitískt vald yfir upplýsingunum kemur skýrar fram þegar Floyd kemur 

loksins til tunglsins og fer beint á fund. Þar er uppstillingin á rammanum mjög 

athyglisverð. Við sjáum á bakið á Floyd og ef myndin er skoðuð nánar má segja að 

púltinu sé stillt upp eins og kórónu á höfði Floyds.  

 

                     
74 Landy: The Cinematographic Brain in 2001: A Space Odyssey, bls. 92. 
75 Sama, bls. 92. 
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 Mynd 11: 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick). Þarna sést í bakið á 

  Floyd (William Sylvester), sem situr í miðjunni og bíður eftir að vera kynntur í púltið. 

 

Kvikmyndatakan skimar (e. pan) aðeins til hliðar til að fylgja Floyd þegar 

hann stendur upp, en að öðru leyti helst ramminn eins. Í framhaldinu er Floyd 

sýndur á bakvið púltið og áherslan á hann ýtir undir valdið sem hann hefur. Hann 

er miðpunktur athyglinnar og í ræðu hans felst dæmigerð pólitísk kúgun.  

 

 
   Mynd 12: 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick). Floyd(William Sylvester)  

   stendur nú á bakvið púltið með einbeitta athygli fundargesta. 

 

Hann byrjar á að afsaka yfirhylminguna um steindranginn sem hefur nýlega 

fundist á tunglinu. Hér fær áhorfandinn þessar upplýsingar í fyrsta sinn og þess 

vegna er uppstillingin á rammanum svo mikilvæg. Þegar Floyd biðst afsökunar er 

klippt á hann í nærmynd til að betur sjáist hversu gervileg og vélræn hún er. 

Kúgunin kemur fram þegar Floyd er búinn að einblína á mikilvægi þess að halda 

öllu leyndu um steindranginn. Þegar hann hefur tekið við spurningum frá 

fundargestum bætir hann við í hálfkæringi: “Oh, yes!“, rétt eins og hann væri 

næstum því búinn að gleyma því að allir verði að skrifa undir saming um 
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þagnarskyldu. Hann er þarna fyrir hönd valdamikilla bandaríkja og þegar hann 

óskar eftir fleiri spurningum koma engar. 

Í umfjöllun sinni um þetta atriði bendir Alexander Walker á að stíllinn á 

talsmátanum hafi angrað gagnrýnendur, sem hafi gagnrýnt hversu hversdagslega 

persónur töluðu um jafn alvarlegt mál: „They expected dialogue that matched the 

drama of the occasion“.76 Walker bendir jafnframt á að Kubrick hafi þótt þessi 

talsmáti raunsær, því hann hafi séð og lesið um þetta þegar hann var í 

rannsóknarvinnu við kvikmyndina Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb (1964). Hún fjallar einmitt um yfirvofandi 

kjarnorkustríð og hvernig stjórnvöld kljást við það. Það hefur verið vitnað í orð 

Kubricks um hvers vegna hann héldi að fólk í svipaðri stöðu og Floyd talaði með 

þessum hætti: „Perhaps it has something to do with the magic of words. If you can 

talk brilliantly about a problem, it can create the consoling illusion that it has been 

mastered.“77 Út frá þessum orðum má álykta að Kubrick hafi látið Floyd tala eins og 

hann gerir til þess að ná því fram að hann hafi fullt vald yfir aðstæðunum. Floyd 

hefur pólitískt vald yfir upplýsingum og kúgar fólk til að gera það sem hann vill. 

Hann gerir það með lævísum og yfirveguðum hætti eins og dæmigerður 

stjórnmálamaður. 

Annað atriði í kaflanum sem tengja má við vald og kúgun er hvernig hann 

endar. Dr. Heywood Floyd, ásamt fleiri vísindamönnum, er að skoða steindranginn 

á tunglinu. Þeir snerta hann eins og mannaparnir gerðu en ólíkt öpunum ætla 

mennirnir að stilla sér upp hjá honum eins og túristar og taka ljósmynd. Áður en 

þeir ná myndinni gefur steindrangurinn frá sér skæran tón sem heltekur mennina. 

Engin ástæða er gefin fyrir þessu hljóði en Marcia Landy veltir fyrir sér hvort 

ástæðan sé óttaleysi mannanna gagnvart steindranginum, þetta sýni með öðrum 

orðum hroka mannsins.78 Steindrangurinn á sem sagt að framkalla tóninn til að 

gera mönnum ljóst hver hefur valdið, enda ærast mennirnir við tóninn og verða 

gjörsamlega vanmáttugir. Greining Landy dregur skýrt fram þátt kúgunar og valds 

í verkinu. Það er fyrst á þessum tímapunkti í myndinni sem vald og kúgun eru 

notuð til að sýna að vitsmunaveran eða verurnar sem sendu steindranginn eru í 

raun og veru æðri manninum. Steindrangurinn gaf ekki aðeins manninum vald yfir 

tækninni, heldur getur hann yfirbugað þá með einu litlu hljóði. Kaflinn endar 

jafnframt á myndramma þar sem steindranginum er stillt upp með sólinni og 

jörðinni til að undirstrika hver hefur valdið.  

 

                     
76 Walker: Stanley Kubrick, Director: A Visual Analysis, bls. 184. 
77 Sama, bls. 184. 
78 Landy: The Cinematographic Brain in 2001: A Space Odyssey, bls. 92. 
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   Mynd 14: 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick). Þessa uppstillingu er einnig 

   að finna í „The Dawn of man“ kaflanum en þá með sólinni og tunglinu. 

  

Þriðji kaflinn byrjar á langri töku (e. long take) af geimskipinu, Discovery, að 

ferðast í gegnum myndrammann. Þetta kynningarskot er lýsandi dæmi um kaflann, 

enda er hann jafn langur og hinir tveir samanlagt. Geimfararnir um borð eru þeir 

Dr. Dave Bowman og Dr. Frank Poole (Gary Lockwood), en einnig eru um borð þrír 

aðrir geimfarar sem er haldið sofandi til að spara súrefni og mat á leiðinni til 

Júpíters. Sjötti meðlimur áhafnarinnar mætti teljast vera ofurtalvan HAL sem sér 

um að stýra öllu geimskipinu. Ástæðunni fyrir því að tölva getur talist meðlimur 

áhafnarinnar er best lýst af Alexander Walker, þegar hann lýsir því yfir að greina 

megi meiri tilfinningar í HAL en í geimförunum sjálfum.79 Samt er HAL aðeins rauð 

linsa á veggjum og rödd. Röddin, sem er tjáð af leikaranum Douglas Rain, er 

áhugaverð vegna þess að hún tjáir ekki aðeins meiri tilfinningar en geimfararnir, 

heldur einnig vegna þess að hún nær að skapa óhugnað og tortryggni með 

undirförulum tóni. Walker kemur inn á þetta í greiningu sinni: „his responses sow 

suspicion that he intends to dominate“.80 Þannig má tengja HAL með beinum hætti 

við vald og kúgun. 

Geimfararnir eru undir stanslausu eftirliti hjá HAL. Rauða linsan er víðsvegar 

um geimskipið og sem dæmi um mikilvægi hennar má nefna að Bowman er fyrst 

kynntur til sögu með speglun á linsunni sem undirstrikar að HAL er að fylgjast með 

þeim. Seinna er skipt um sjónarhorn og áhorfandinn fær að sjá út um linsuna. Þetta 

er gert með gleiðhornalinsu (e. wide-angle lens). 

 

                     
79 Walker: Stanley Kubrick Director: A Visual Analysis, bls. 186. 
80 Sama, bls. 186. 
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 Mynd 15: 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick). Sjónarhornið hjá HAL eftir   

 að Bowman (Keir Dullea) og Poole (Gary Lockwood) hafa greint samskiptatækið í lagi. 

 

Þegar lengra líður á myndina greinir HAL bilun í einu af samskiptatækjum 

Discoverys en eftir að geimfararnir hafa skoðað tækið finna þeir ekkert athugavert. 

Ofurtölvur eins og HAL eiga ekki að geta gert mistök og óttast geimfararnir að HAL 

sé sjálfur að bila. Bowman og Poole hljóðeinangra sig frá HAL og ræða um hvort 

þurfi að aftengja hann. Það sem þeir vita ekki er að HAL getur lesið varirnar á þeim 

og HAL hefur verið forritaður með svo mörgum mannlegum þáttum að hann bregst 

illa við. 

Í riti sínu um frásagna- og stíleinkenni í verkum Kubricks fjallar Luis M. 

García-Mainar um umrætt atriði og bendir á skiptinguna frá gleiðhornaskoti yfir í 

sjónarhornsskot (e. point-of-view shot) af munni geimfaranna.81   

 

 
   Mynd 16: 2001: A Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick). Hér sést munnurinn á 

   Frank Poole (Gary Lockwood) í sjónarhornsskoti HALs. 

 

                     
81 Mainar: Narrative and Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick, bls. 129. 
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Með þessari skiptingu telur Mainar að valdið yfir geimförunum komi skýrar fram: 

„The machine is in control of the men because it is capable of being inside and 

outside itself, of thinking to itself and of saying a different thing to the outside in 

order to fool the crew.“82 Þetta er mikilvægur punktur. Eins og minnst var á hér að 

framan ýtir röddin á HAL undir að hann sé lævís en með þessu sjónarhornsskoti 

sést greinilega að það býr eitthvað meira á bakvið hann og honum er ekki 

treystandi.  

Eftir ósamræmið í greiningunni á samskiptatækinu, leggur HAL til að setja 

samskiptatækið aftur á sinn stað og athuga hvort það bili. Geimfararnir ákveða að 

gera þetta en vegna þess að þeir treysta ennþá HAL, þora þeir að fara út fyrir 

geimskipið og kemur það beint í bakið á þeim. Jay P. Telotte bendir á kúgunina í 

2001 þegar hann greinir kvikmyndina með aðdráttarafl og þyngdarleysi í huga.83 

Telotte telur að HAL þvingi mennina út fyrir þægindaheim þeirra, sem telst vera í 

gerviþyngdarafli Discovery, auk þess sem hann bendir á að HAL grípi til 

frumstæðra aðferða við að kljást við geimfaranna og það er að drepa þá.84 

Áhugavert er að HAL kýs að drepa þá fyrir utan Discovery, því innan í því hefur 

hann fullt vald. Sem dæmi um valdið hjá HAL má nefna þegar HAL slekkur á 

tækjunum sem halda hinum þrem geimförunum sofandi og drepur þá í leiðinni. 

Þannig má ætla að HAL geti skrúfað fyrir súrefnið eða hreinlega sleppt því öllu út 

og látið Bowman og Poole kafna. Eins og Telotte bendir á eru geimfararnir þó 

meira vanmáttugir fyrir utan Discovery. 85 Einnig má hér benda á að HAL er ekki 

vélmenni, hann er tölva sem hefur ekki marga kosti til að verja sig. 

Tengja má þessa þvingun við kúgunina sem á sér stað í „Jupiter Mission“ 

kaflanum. HAL drepur Poole með geimkúluskipi sem geimfararnir nota fyrir utan 

Discovery og gætir þess um leið að Bowman sjái það ekki. Kúgunin felst í því að 

Bowman neyðist til að yfirgefa Discovery ef hann ætlar að bjarga Poole sem hann 

að sjálfsögðu hefði ekki gert ef hann þekkt hina réttu atburðarás. Bowman rýkur 

þess í stað út á eftir Poole, HAL nýtir sér fljótfærni Bowmans þegar hann gleymir 

hjálmi sínum og þegar hann hefur náð í Poole til baka er honum meinaður 

aðgangur aftur inn í Discovery. Bowman er þess vegna í klípu, hann getur ekki 

yfirgefið litla geimkúluskipið og farið inn um neyðarhurð á Discovery. HAL hefur 

nú fullt vald og kveður Bowman með yfirlýsingu um að það þjóni engum tilgangi að 

tala við hann lengur.  

                     
82 Mainar: Narrative and Stylistic Patterns in the Films of Stanley Kubrick, bls. 129. 
83 Telotte: The Gravity of 2001: A Space Odyssey, bls. 48. 
84 Sama, bls. 48. 
85 Sama, bls. 48. 
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Bowman deyr ekki ráðalaus, hann nær að skjóta sér hjálmlausum inn um 

neyðarhurðina á Discovery. Kvikmyndafræðingurinn R. Barton Palmer hefur bent á 

að Bowman nýtir sér geimkúluskipið í öðrum tilgangi en því var ætlað og líkir því 

saman við hvernig Moon-Watcher nýtir sér beinið sem barefli.86 Bowman nær að 

vera klókari en HAL en ofurtölvan náði ekki að reikna með þessu og endar kaflinn á 

því að Bowman aftengir HAL. Sú sena er talin vera tilfinningalegur hápunktur 

kvikmyndarinnar, a.mk. ef marka má George Toles.87 Mín skoðun hallast líka í þá 

átt, þar sem HAL deyr dramatískum dauða. Hann biður Bowman margsinnis um að 

hætta, á meðan Bowman tekur einn minniskubb í einu úr sambandi og HAL segist 

finna fyrir því að vera að deyja. Þegar Bowman aftengir síðasta minniskubbnum 

hættir HAL að tala fyrir fullt og allt. Góð ábending kemur frá Toles um síðustu orð 

HALs: „the elimination of HAL‘s powers of speech marks the end of Dave‘s 

(Bowman)  speech as well.“88 Þetta er mikilvægt í ljósi þess að hér eru um 30 

mínútur eftir af kvikmyndinni. 

Enn merkilegra er þó að aðeins er talað í 43 mínútur af þeim 2 

klukkustundum og 20 mínútum sem myndin tekur,89 enda vildi Kubrick að 2001 

væri fyrst og fremst sjónræn greining á kvikmyndamiðlinum.90 Síðustu orðin sem 

heyrast í 2001 koma þó ekki frá HAL. Þau koma frá Dr. Heywood Floyd, 

aðalsögupersónu kafla 2, en myndband með honum byrjar að spila þegar HAL 

dettur út. Í myndbandinu útskýrir Floyd hvernig steindrangurinn fannst á tunglinu 

og hvernig hann sendir merki til Júpíters. Það athyglisverða við þetta samtal er að 

fyrr í kvikmyndinni áttu sér stað samræður á milli HALs og Bowmans, þar sem HAL 

spyr Bowman hvað honum finnist um þær sögusagnir að eitthvað hafi fundist á 

tunglinu en Bowman gefur því litlar undirtektir. Með myndbandinu kemur í ljós að 

HAL vissi allan tímann um steindranginn en benda má á að bæði, Floyd og HAL, 

voru með  vald yfir upplýsingunum um steindranginn. 

Síðasti kaflinn í 2001 fjallar um þegar Bowman er kominn til Júpíters. Hann 

yfirgefur Discovery í einu af geimkúluskipum þess og þegar hann nálgast 

steindranginn hefst atburðarás sem oftast er kölluð „Star gate“. Sú atburðarás 

túlkar ferðalag Bowmans til þeirra sem sendu steindranginn. „Star gate“ lotan var 

hönnuð af Douglas Trumbull og er full af litríkum ljósum sem ungt fólk á sjöunda 

áratugnum tengdi við að fara á sýrutripp.91 Benda má á að Bowman er tekinn inn 

um þetta „Star gate“, hann fær engu um það ráðið og þegar hann er kominn inn 

                     
86 Palmer: 2001: The Critical Reception and the Generation Gap, bls. 22. 
87 Toles: Double Minds and Double Binds in Stanley Kubrick‘s Fairy Tale, bls. 169. 
88 Sama, bls. 169. 
89 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 386. 
90 Kagan: The Cinema of Stanley Kubrick, bls. 147-148. 
91 Phillips og Hill:  Encyclopedia of Stanley Kubrick, bls. 385. 
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bíður hans ekkert nema herbergi sem minnir helst á vel innréttaðan fangaklefa. 

Barry K. Grant hefur lýst því sem gerist í framhaldinu á forvitnilegan hátt:  

Bowman appears in a room that looks at once old and new, a confusing combination 

of Louis XVI and modern styles, where the astronaut confusingly watches himself 

age and die. It is never clear whether what we are seeing is a trip through outer 

space or the inner space of the astronaut‘s mind.92 

Óljóst er hvort atriðið gerist alfarið í huga Bowmans eða ekki og er það 

lýsandi dæmi um hversu óræður lokakaflinn er fyrir áhorfendur. Eins og komið 

hefur fram er ekki eitt orð sagt í þessum kafla og það kemur ekki einu sinni fram 

hverjir eða hvað sendi steindranginn. Áhorfandinn er skilinn eftir með fleiri 

spurningar en svör og er ég því sammála gagnrýnandanum Paul Duncan þegar 

hann byrjar sína umfjöllun á 2001 með eftirfarandi orðum: „perhaps Kubrick’s 

most difficult film to analyse.“93 Þótt erfitt sé að greina fullkomlega um hvað 2001 

er, reynist ekki erfitt að greina mikilvæg hlutverk valds og kúgunar í verkinu, 

einkum í lokakaflanum. Hann sýnir hvernig Bowman er tekinn með óútskýranlegu 

valdi og kúgaður til þess að hanga í fangaklefa til dauðadags. 2001 endar á því að 

Bowman er sendur aftur til jarðarinnar sem fóstur af einhvers konar nýrri tegund 

af mannkyni. Það kemur aldrei fram hverjir eða hvað sendi Bowman eða 

steindranginn og má hér taka undir orð Grants: „Just as we should not master the 

universe, we are unable to master this film‘s narrative.“94  

 

  

 

 

  

                     
92 Grant: Of Men and Monoliths: Science Fiction, Gender, and 2001: A Space Odyssey, bls. 80. 
93 Duncan: The Pocket Essential Kubrick, bls. 11. 
94 Grant: Of Men and Monoliths: Science Fiction, Gender, and 2001: A Space Odyssey, bls. 80. 
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4. Lokaorð  

Vald og kúgun eru lykilviðfangsefni í verkum Stanley Kubricks almennt. Eftir að 

hafa skoðað rækilega allar kvikmyndir hans, stóðu kvikmyndirnar A Clockwork 

Orange (1971) og Full Metal Jacket (1987) upp úr sem augljósustu dæmin. Í þeim 

birtast einkennin einna skýrast með sterku yfirvaldi, í A Clockwork Orange er það 

fangelsi og í Full Metal Jacket er það bandaríski herinn. Persónur kvikmyndanna 

eru kúgaðar í algjöra hugarfarsbreytingu sem blasir við á yfirborði verkanna. Þegar 

ég ákvað að kanna nánar birtingarmyndir og hlutverk valds og kúgunar í 

kvikmyndum Kubricks þótti mér meira spennandi kostur að horfa til verka þar 

sem þættirnir eru meira undirliggjandi. Þrátt fyrir að kvikmyndirnar Lolita og 2001 

séu mjög ólíkar, með tilliti til útlits, söguþráðar, persóna og stíls, þá má sjá vald og 

kúgun eins og rauðan þráð í báðum umræddum verkum. 

Í ritgerðinni var sjónum fyrst beint að Lolitu, farið var í sögu framleiðslunnar á 

henni og hvernig Kubrick þurfti að vinna sig í kringum ritskoðunarnefndir. Farið 

var í gegnum söguna, atriði fyrir atriði, og lögð áhersla á hvar helst væri hægt að 

greina valdabaráttu á milli aðalpersónanna. Greint var frá því að í byrjuninni á 

Lolitu er uppljóstrað fyrir áhorfandanum að Quilty hafi misnotað aðstæður 

Humberts. Af þessum upplýsingum mátti ráða að hann hafi verið í samskiptum við 

Lolitu og beindist því kúgunin hjá Quilty bæði gegn Humbert og Lolitu. Kúgunin 

tengist því hvernig Quilty þvingar þau til að gera það sem hann vildi. Quilty 

notfærir sér hvað Lolita er heilluð af honum og hvað Humbert er heillaður af Lolitu.  

Fjallað var um samskipti Lolitu og Humberts, þar á meðal hvernig Lolita 

breyttist í hegðun, varð blíðlegri til að þóknast Humbert en í raun og veru var hún 

að fylgja fyrirmælum Quiltys. Hún var mikill þátttakandi í kúguninni sem olli því að 

Humbert varð undirgefnari og loks valdalaus. Jafnframt var bent á hvernig Kubrick 

notar kvikmyndatæknina til að leggja áherslu á mikilvæg atriði í Lolita og það tengt 

valdi og kúgun. Greiningin dró fram hvernig Kubrick notar langar tökur til að 

undirstrika mikilvægi þeirra. Hann notar einnig kvikmyndatökur til að draga fram 

hver hefur valdið og hver er undirgefinn. Hann gerir það með uppstillingunni á 

persónum í myndarammanum og með sjálfu sjónarhorninu í skotum. Einnig var 

sjónum beint að notkuninni á djúpskerpu og þeirri spurningu velt upp hvort 

Kubrick noti hana sem merki um að Quilty sé í raun og veru aðeins hluti af 

samvisku Humberts.  

2001 skiptist í fjóra hluta sem voru greindir hver í sínu lagi. Hver hluti 

verksins felur í sér mismunandi áherslu á vald og kúgun. Fyrsti hlutinn sýnir 

hvernig maðurinn öðlast þekkingu yfir tólum sem hann notar til að ná valdi á 

aðstæðum sínum. Annar hluti tengist valdi yfir upplýsingum. Maðurinn er orðinn 
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uppfullur af sjálfum sér vegna þess að hann er kominn með stjórn yfir hlutunum og 

endar sá kafli á að steindrangurinn sýnir honum hver ræður. Þriðji kaflinn snýst 

um að tæknin hefur tekið völdin af mönnunum, HAL stýrir öllum aðstæðum 

geimfaranna og þeir eru háðir honum en Bowman tekur svo aftur völdin með því 

að drepa HAL. Síðasti kaflinn er um vitsmunaverurnar sem sendu steindranginn og 

hvernig þær neyða Bowman í aðstæður sem hann hefur enga stjórn á. Hann er loks 

sendur heim sem táknmynd en hana má túlka út frá valdi veranna yfir okkur 

mannfólkinu. 

Vald yfir upplýsingum er sameiginlegur þáttur í Lolitu og 2001, Lolita og 

Quilty vita meira en Humbert og spila með hann á hátt sem líkja má við hlutverk 

Floyds í 2001. Floyd hefur vald yfir upplýsingum um steindranginn og þvingar fólk 

til að skrifa undir þagnarskyldu. Einnig má nefna valdabaráttu persóna sem 

sameiginlegan þátt, Humbert notar byssu til að ná völdum yfir Quilty og Moon-

Watcher beinbarefli til að drottna yfir vatnspollinum. Líkja má Humbert við HAL 

þegar skoðað er svæðið sem þeir ráða yfir. Humbert ræður yfir heimilinu eftir að 

Haze er dáinn og vill helst ekki hleypa Lolitu út. HAL ræður aftur á móti algjörlega 

yfir Discovery eftir að hann hefur drepið alla fyrir utan Bowman en öfugt við 

Humbert þá vill HAL ekki hleypa Bowman inn. Dæmin sýna að þótt mismunandi 

áherslur séu í kvikmyndunum má greina þar ákveðinn skyldleika eða líkindi sem 

birtast í valdasambandi persóna og uppbyggingu sögufléttunnar. 

Vald og kúgun eru augljóslega stór þáttur í Lolitu og 2001 en það sama gildir 

um aðrar kvikmyndir Kubricks. Til að útskýra það nánar má hér vitna í greiningu 

Roberts Kolkers, þar sem hann bendir á hvernig persónur í kvikmyndum Kubricks 

missa alltaf völdin. Hann nefnir einmitt kvikmyndir sem hafa ekki verið teknar 

fyrir hér:  

[H]e does not see the possibility of men or women regaining control over their 

selves and their culture. He sees rather a diminishment of humanity and its ultimate 

destruction, apocalyptically in Dr. Strangelove, [...]  through the destructiveness of 

domestic politics in Barry Lyndon (1975), The Shining (1980), and Eyes Wide Shut 

(1999), through the utter defeat offered by war in Paths of Glory and Full Metal 

Jacket (1987).95 

Greining Kolkers bendir á þau einkenni sem hafa verið til skoðunar í þessari 

ritgerð út frá kvikmyndunum Lolita og 2001. Kvikmyndir Kubricks taka á 

þáttunum með mismunandi hætti og þótt þær fjalli ekki allar beint um vald og 

kúgun gegna þessir þættir mikilvægu hlutverki eins og hér hefur verið sýnt fram á.  

  

                     
95 Kolker: A Cinema of Loneliness: Penn, Stone, Kubrick, Scorsese, Spielberg, Altman, bls. 106. 
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