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Ágrip 
Í ritgerð þessari var skoðuð heimildamyndin Blackfish (Gabriela Cowperthwaite, 

2013) og myndbandið This is the True Story of SeaWorld sem framleitt var af 

SeaWorld.. Myndirnar fjalla um sædýragarða SeaWorld og meðferð háhyrninga í 

þeim en sjónarhornið er mismunandi og frásögn af sömu atbuðum ólík.  Markmiðið 

var að velja myndir sem hafa ólíka nálgun á sama viðfangsefni og skoða hvort og þá 

hvernig frásögn er aðlöguð fyrir hagsmuni málstaðarins.    

Í fyrsta kafla er fjallað um sérkenni heimildamynda og hvað aðgreinir þær frá öðrum 

kvikmyndum t.d. skáldskaparmyndum (e. fiction films). Ýmsar kenningar um 

heimildamyndir eru skoðaðar og fjallað um hver eru helstu sérkenni heimildamynda. 

Almennt njóta heimildamyndir trausts, áhorfendur eru oft lítt gagnrýnir og taka því 

sem fyrir augu ber sem sannleika. Áhugavert er því að skoða áhrif og áhrifamátt 

heimildamynda, hvernig  framsetningarmáti í myndarinni skiptir máli um hvernig 

efnið skilar sér til áhorfenda.   

Í öðrum kafla er skoðað flokkunarkerfi bandaríska kvikmyndarýnandans og 

fræðimannsins Bill Nichols á framsetningarmáta í heimildamyndum.  Flokkair Bill 

Nichols eru alls sex en í ritgerðinni er fjallað um þá fjóra flokka sem eru aðallega 

notaðir og þekktir ; skýringar heimildamyndin (e. Expository mode), sannleiks 

heimildamyndin (e. observational mode), þátttöku heimildamyndin (e. 

interactive/participatory mode) og sjálfhverfa heimildamyndin (e. reflexive mode).  

Sagt er frá hvað einkennir heimildamyndir í hverjum flokk.  

Í kafla þrjú voru kenningar Nichols um framsetningarmáta notaðar til stuðnings við að 

greina frásagnaraðferðir sem beitt er í áðurnefndum myndum. Reynt var að finna 

hvaða atriði eru helst notuð til að miðla boðskap myndarinnar til áhorfenda. Ýtarleg 

umfjöllun er um báðar myndirnar og skoðað hvernig frásögnin er notuð til að 

undirbyggja ákveðinn boðskap sem framleiðendur virðast vilja koma á framfæri.   

Í kafla fjögur eru vangaveltur um efni og framsetningu myndanna út frá tilgangi 

framleiðslunnar. Hvar liggur sannleikurinn í frásögn myndanna.  Eftir útkomu 

myndarinnar Blackfish  urðu breytingar á starfssemi sædýragarða SeaWorld og er því 

velt upp hvort og þá hvernig myndin hafði þar áhrif.   
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Inngangur 

Heimildamyndum er ætlað að hafa áhrif. Í gegnum árin hafa heimildamyndir verið 

gerðar í margvíslegum tilgangi, oft af fólki sem vill hafa áhrif eða stjórna umræðu. 

Margar heimildamyndir fyrri ára, sem á sínum tíma voru taldar flytja almenningi 

trúverðugan og réttsýnan boðskap, þykja í dag fráleitar, mótaðan af tilgangi 

myndarinnar. Enn má sjá dæmi um að reynt sé að hafa áhrif á skoðun áhorfenda með 

fréttafluttningi og myndefni þar sem tilgangurinn er ekki að greina rétt frá heldur að 

ganga erinda hagsmunaaðila. Nefna má fréttaflutning Fox News fréttastöðvarinnar í 

Bandaríkjunum, er hefur verið gagnrýnd fyrir rangan fréttir og upplýsingar til 

almennings t.d. um hlýnun jarðar eða ObamaCare, sjúkratryggingakerfið. Jafnframt 

fyrir að leggja áherslu á allt sem komi Repúblikönum til góða og eða sé óhagstætt 

fyrir Demókrata en þagga það niður sem sé óhagstætt Rebúblikönum.1  

Hvernig skot er rammað inn getur eitt og sér haft mikil áhrif á þau skilaboð 

sem áhorfandinn fær úr myndefninu. Samspil tónlistar við myndefnið, lýsing, 

sjónarhorn tökuvélar og myndféttun er allt hlutir sem áhrif geta haft á hvernig 

áhorfandinn meðtekur myndefnið. 

Markmiðið þessarar ritgerðar er að velja myndir sem hafa ólíka nálgun á sama 

viðfangsefni og bera þær saman. Almennt á fólk það til að taka heimildamyndum sem 

ávísun á sannleika. Heimildamyndir segja okkur að einhver ákveðinn atburður hafi átt 

sér stað á ákveðinn hátt og að það sem við sjáum og heyrum sé raunverulegt, ólíkt 

öðrum tegundum af kvikmyndum sem búa til „raunveruleika“. Heimildamyndir fjalla 

um eitthvað sem hefur snertingu við þjóðfélagið, skiptir samfélagið máli og þær sýna 

fólk sem eru samferðamenn okkar í heiminum. Það kemur því ekki á óvart þó fólk 

tengi heimildamyndir við „sannleika“.2 

Kvikmyndin Blackfish 3  (Gabriela Cowperthwaite, 2013) var tekin til 

greiningar og hins vegar myndbandið This is the True Story of SeaWorld4 sem 

framleitt var af SeaWorld. Í Kvikmyndinni Blackfish kemur fram mjög ákveðin 

gagnrýni á meðferð háhyrninga og sýningar á þeim í SeaWorld sædýragörðunum og 

nokkuð augljóslega er spilað á tilfinningar áhorfenda til að selja boðskapinn. 

                                                
1 Collings, Anthony, Capturing the News: Three Decades of Reporting Crisis and Conflict, (Columbia 
og London: University of Missouri Press, 2010), bls. 154 
2 Spence, Louise og Navarro, Vinicius, Crafting Truth: Documentary Form and Meaning, (New 
Brunswick, New Jersey: Rutgers University press, 2011), bls. 13 
3 Cowperthwite, Gabriela, Blackfish, CNN films/Manny O. Productions, Bandaríkin 2013 
4 SeaWorld® Parks & Entertainment (26. 05. 2015), This is the True Story of SeaWorld |SeaWorld® 
(myndskeið). Sótt 02.05.2016 af vefslóðinni https://www.youtube.com/watch?v=wvP1S1cwmJQ 
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Sjónarhorn SeaWorld er einnig skoðað, en SeaWorld hefur gefið út mikið efni til 

kynningar á starfseminni og aðbúnaði dýranna bæði fyrir og eftir að myndin Blackfish 

kom út. Hér verða þó aðeins skoðuð andsvör þeirra og gagnrýni á myndina Blackfish 

en þeir telja hana ekki vera heimildamynd heldur áróðursmynd sem gefi ranga mynd 

af starfi garðanna.5 Þá verður sjónum helst beint að myndbandi frá SeaWold This is 

the True Story of SeaWorld en þar blasir við allt önnur sýn á garða SeaWorld en 

birtist í myndinni Blackfish. Það að um sama umfjöllunarefni geti verið fjallað á svo 

andstæðan máta í tvennu heimildaefni vekur upp áleitnar spurningar um áhrif 

framsetningar í heimildamyndum.  

Blackfish hentar einkar vel til greiningar þar sem hún er heimildamynd með 

sterk skilaboð sem hlotið hafa töluverðar undirtektir.6 Önnur ástæða þess að Blackfish 

hentar fyrir þessa umfjöllun er að myndin hefur hlotið mikla gagnrýni, aðallega frá 

SeaWorld.  

Hér verða skoðaðar kenningar um heimildamyndir ásamt því að greina þær 

frásagnaraðferðir sem er beitt í ofangreindri mynd og myndbandi við að koma 

boðskap þeirra á framfæri. Jafnframt verður reynt að svara spurningum um, hvort 

heimildamyndir séu færar um að sýna raunveruleka án þess að aðlaga eða umbreyta 

viðfangsefninu málstaðnum í hag. Spurningin	er	hvort	að	taka	verði	tillit	til	þess	að	

heimildamyndir	séu	verk	aðila	með	ákveðna	skoðun	sem	ef	til	vill	smitast	út	frá	

sér	í	verkið	og	verða	því	auðveldlega	boðberar	skoðana	þeirra.	Með	því	að	taka	

jafnólík	 verk	 um	 sama	 efnið	 verður	 vonandi	 hægt	 að	 komast	 örlítið	 undir	

yfirborð	heimildamyndagerðar.  

                                                
5 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Why “Blackfish” is propaganda, not a Documentary“, 
SeaWorld Cares, sótt 02.03.2016 af vefslóðinni https://seaworldcares.com/the-facts/truth-about-
blackfish/ 
6 Chattoo, Caty Borum, (25/03/2016), „Anatomy of “The Blackfish Effect”“, Huffington Post, sótt 
04.05.2016 af vefslóðinni http://www.huffingtonpost.com/caty-borum-chattoo/anatomy-of-the-
blackfish-_b_9511932.html 
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1. Hugrenningar um heimildamyndir 

Heimildamyndir miðla til áhorfanda atburðum úr raunveruleikanum auk þess sem í 

þeim er almennt reynt að útskýra þá og tekin afstaða til þeirra. Heimildamyndir skilja 

sig frá skáldskaparmyndum (e. fiction films) á þann hátt að þær fjalla um raunheim, 

en ekki tilbúin söguheim. Munur felst ekki endilega í frásagnaraðferð heldur uppruna 

efnisins. Í heimildamyndum er þó oftast minni áhersla lögð á söguþráð heldur fjallað 

um efnið út frá ýmsum þáttum.7 Í orði snúast heimildamyndir um að skýra rétt frá 

staðreyndum, að segja sannleikann. Það kemur því ekki á óvart þó fólk tengi 

heimildamyndir við sannleika.8 Við vinnslu heimildamynda er efnið klippt til með 

það að markmiði að skerpa á framsetningu þess, atriðum bætt inn og jafnvel notaðar 

sviðsetningar til að matreiða boðskapinn betur.9 Um það síðastnefnda má nefna að 

komið hefur í ljós að atriði í náttúrulífsþáttum BBC, Frozen Planet10 hafa verið 

sviðsett, t.d. myndbrot úr þætti á árinu 2011 sem sagt var vera af ísbyrni að eiga 

afkvæmi í náttúrunni en myndin reyndist síðan hafa verið tekin í dýragarði í 

Hollandi.11 Í grein úr The Telegraph frá 18. desember 2011 eru talin upp fleiri dæmi 

um sviðsetningar í náttúrulífsmyndum frá BBC.12 BBC hefur svarað með að benda á 

að á heimasíðu fyrirtækisins komi fram að atriði í þáttunum geti verið sviðsett, þótt 

þess sé ekki getið í þáttunum.13  

Áherslan er á að umfjöllunarefnið fangi athygli áhorfenda sem trúi frásögn 

myndarinnar því „þurfi“ að myndskreyta frásagnir, gera þær trúverðugri og 

seljanlegri, að betri markaðsvöru. Áhrif af þessu tagi kunna að vera eftirsóknarverð 

fyrir þá sem hafa vilja eða hag af því að koma ákveðnum boðskap á framfæri. Einnig 

má velta fyrir sér efni sem er fjármagnað af aðila sem hentar ákveðin umfjöllun eða 

vill koma í veg fyrir ákveðna umræðu t.d. til að beina athyglinni frá ákveðnum 

                                                
7 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, (Bloomington: Indiana 
university press, 1991), Bls. 108-110 
8 Spence, Louise og Navarro, Vinicius, bls. 13 
9 Sama heimild, bls. 209-210 
10 BBC Natural History Unit, „Winter“, Frozen Planet, British Broadcasting Corporation (BBC), 
Bretland 23.11. 2011 
11 Gladdis, Keith, (13.12.2011), „BBC’s little white lie: Polar bear cubs were filmed for Frozen Planet 
in a zoo, not the Arctic“, Daily Mail, sótt 05.05.2016 af vefslóðinni 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2073024/BBCs-little-white-lie-Polar-bear-cubs-filmed-
Frozen-Planet-zoo-Arctic.html 
12 Mendick, Robert og Malnick, Edward, (18.12.2011), „BBC accused of routine ‘fakery’ in wildlife 
documentaries“, The Telegraph, sótt 05.05.2016 af vefslóðinni 
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/8963053/BBC-accused-of-routine-fakery-in-
wildlife-documentaries.html 
13 Sama heimild. 
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athöfnum hans sjálfs eða fyrirtækis, eins og farið verður í varðandi SeaWorld hér á 

eftir. 

1.1. Áhrif heimildamynda 

Áhrif heimildamynda geta verið mikil ef framsetningin er þannig að myndin 

sýnist flytja trúverðugan boðskap, enda eru áhorfendur oft gagnrýnislausir á innihald 

myndarinnar og hafa engar forsendur til að efast um þau rök sem þar eru sett fram. 

Sem dæmi um áhrifamátt heimildamynda má nefna heimildamyndir er fjalla um 

afleiðingar af hlýnun jarðar. Margir áhorfendur upplifa að efni þessara mynda hafi 

opnað augu þeirra fyrir þessu aðsteðjandi vandamáli. Í kjölfarið hafi þeir ákveðið að 

breyta lífstíl sínum til samræmis við boðskap myndarinnar. Málstaður myndarinnar 

verður þeim eftirleiðis jafnvel að baráttumáli, án nokkurra efasemda um að rétt hafi 

verið farið með staðreyndir í myndinni. Vitna má í rannsókn sem gerð var af 

alþjóðlegu fyrirtæki á sviði markaðsrannsókna, en þar voru könnuð áhrif myndarinnar 

An Inconvenient Truth (Davis Guggenheim, 2006)14, sem gjarnan er kennd við 

sögumann hennar, Al Gore. Fram kemur að 66% aðspurðra sögðu að þeir hefðu skipt 

um skoðun eftir að hafa horft á myndina og 89% sögðu að myndin hefði vakið þá til 

umhugsunar um vandamálið. Þá sögðu 74% áhorfenda að þeir hefðu breitt einhverju í 

venjum sínum til samræmis við boðskap myndarinnar.15  

Jack C. Ellis og Betsy A. McLane fjalla um í bók sinni A New History of 

Documentary Film að heimildamyndir hafi viss sameiginleg sérkenni er greina þær 

frá öðrum kvikmyndum. Segja þau að tala meigi um fimm atriði sem einkenni 

heimildamyndir, þó ekki þannig að hver mynd hafi endilega öll þessi fimm sérkenni.16 

Fyrsta atriðið er umfjöllunarefni þeirra, en eins og að framan greinir fjalla 

heimildamyndir um raunheim. Fólk, staðir og atburðir eru raunverulegir og oftast úr 

samtímanum.17 Umfjöllunarefni heimildamynda hefur og almenna skírskotun þ.e. 

snýr að almenningi og hagsmunum samfélagsins. Annað atriði er að heimildamyndir 

hafa tilgang, sjónarhorn og ákveðna nálgun varðandi efnistök. Umfjöllunin er um 
                                                
14 Guggenheim, Davis, An Inconvinient Truth, Lawrence Bender Productions, Bandaríkin 2006 
15 The Nielsen company, (03.07.2007), „Global Consumers Vote Al Gore, Oprah Winfrey and Kofi 
Annan Most Influential to Champion Global Warming Cause: Nielsen Survey: Bill Clinton and Nelson 
Mandela also make it into Top Five ranking“, sótt 08.05. 2016 af vefslóðinni 
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsen/en_us/documents/pdf/Press%20Releases/2007/July/Globa
l%20Consumers%20Vote%20Al%20Gore,%20Oprah%20Winfrey%20and%20Kofi%20Annan%20Mo
st%20Influential%20to%20Champion%20Global%20Warming%20Cause%20Nielsen%20Survey.pdf 
16 Ellis, Jack C. Og McLane, Betsy A., A New History of Documentary Film, (New York: Continuum, 
2005), bls. 1 
17 Sama heimild, bls. 1-2 
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eitthvað samfélagslegt eða menningarlegt sem vakið hefur athygli kvikmyndagerðar-

mannanna. Þeir vilja miðla efninu til áhorfenda og vekja áhuga þeirra, skilning og ef 

til vill samkennd á málefninu. Stuðla að hugarfarsbreytingu hjá áhorfandanum í þeim 

tilgangi að auðga og bæta líf áhorfenda með viðbrögðum þeirra og breyttum 

áherslum. Þriðja atriði er formið svo sem hvernig kvikmyndagerðarmaðurinn finnur 

efnivið myndarinnar, en frásögninin á sér uppruna í raunveruleikanum. Frásögn í 

heimildamynd er oft lausleg og breytleg eftir viðmælendum, líkist frekar frásögn í 

ritgerð, auglýsingu eða ljóðum en frásögn í sögu eða leikriti.18 Fjórða atriðið snýr að 

framleiðsluaðferð og tækni, hvernig myndin er tekin og klippt. Grundvallaratriði hér 

er þátttaka venjulegs fólks en ekki leikinna persóna og tökustaður er vettvangur fyrir 

atburði en ekki sviðsettur.19 Fimmta atriðið eru hvernig reynt er að ná til áhorfenda. 

Reynt er að ná athygli þeirra á tvennan hátt. Annars vegar gegnum fagurfræðilega 

upplifun af myndinni og hins vegar í gegnum skoðanamótandi frásögn.20 

1.2. Gluggi heimildamynda  

Samkvæm Bill Nichols í bókinni Representing reality fer það eftir hvaða augum þú 

lítur hlutina hvernig þú síðan segir frá þeim. Þannig sé það einnig varðandi 

heimildamyndir. Sú mynd sem þér sé sýnd af heiminum sé hvort tveggja í senn 

kunnugleg og sérstök. Áhorfandanum er talin trú um mikilvægi ástæðna þess að 

honum sé sýnt eitthvað í heimildamynd og mikilvægið virðist augljóst þegar myndin 

hefur sýnt okkur hvernig heimurinn er.21  

Bill Nichols talar um glugga heimildamynda þ.e. hvernig heimurinn er sýndur 

í gegnum glugga sem dregin er nær og stækkaður. Gerður dramatískur, endurbyggður 

og sýndur endurtekið. Nichols segir að í gegnum glugga heimildamynda sé sýndur 

heimur sem er alltaf eitthvað breyttur og aðlagaður eða þannig að athyglin beinist að 

ákveðnum atriðum.22 Þetta heimurinn í raun en einnig er þetta sýn á heiminn og ekki 

eina hugsanlega sjónarhornið á þennan sögulega heim. Það er eitthvað að því er 

virðist augljóst og eðlilegt við þessa sýn á heiminn sem áhorfendum er boðið að 

meðtaka, því þetta er sýnt sem eitthvað alveg augljóst. Heimildamyndir reyna að 

sannfæra okkur um að vera sammála því að heimurinn sé eins og þeir birti okkur 

                                                
18 Ellis, Jack C. Og McLane, Betsy A., bls. 2 
19 Sama heimild, bls. 2-3 
20 Sama heimild, bls. 3 
21 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 112-115 
22 Sama heimild, bls. 112-113 
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hann, innan ramma túlkunnarinnar, og biðja okkur að skipuleggja aðgerðir okkar í 

samræmi við það.23   

1.2.1. Að kvikmynda raunveruleikann 

Spyrja má hvort trúa eigi því sem sýnt er í heimildamyndum þegar vitað er að efnið 

hefur verið aðlagað eða jafnvel framleitt í tölvu. Byrja má að svara þessari spurningu 

með því að minna á þá staðreynd að heimildamynd er alltaf að einhverju marki 

tilbúningur. Það sem við sjáum í mynd er búið til jafnvel þó manni finnist það sýna 

það sem var myndað. Myndefnið sem er búið til hefur þó að jafnaði alltaf tengingu 

við það sem var myndað þannig að alltaf er samspil milli þess sem myndað er og þess 

sem er sýnt. Tölvuvinnsla getur gefið myndinni aukin gæði en jafnframt þarf að hugsa 

um sannleiksgildi hennar á annan hátt því að tölvuvinnsla getur mögulega rofið tengsl 

hennar við söguheiminn (eða raunheiminn).24 Mikil vinnsla á myndefni getur haft þau 

áhrif að raunveruleikinn sem var myndaður hefur breyst svo mikið að endanleg útgáfa 

er einhver raunveruleiki sem aldrei var til.  

1.3. Afstaða kvikmyndagerðarmannsins  

Samkvæmt Bill Nichols eiga heimildamyndir margt sameiginlegt með 

skáldskaparmyndum t.d. handrit, frásögn, klippingu, sjónarhorn, lýsingu, hljóð o.s.frv. 

Vald kvikmyndagerðarmannsins yfir því hvað hann myndar og hvað ekki, hvernig 

orðræðan er samsett og hversu mikið áhorfandinn tekur þátt, eru einnig hlutir sem þær 

eiga sameiginlega með öðrum kvikmyndum. 25  Samkvæmt Nichols hefur 

kvikmyndagerðarmaðurinn alltaf verið virkur í merkingarsköpuninni og framleiðandi 

kvikmyndarlegrar orðræðu, fremur en hlutlaus fréttaritari sem segir frá því hvernig 

hlutirnir eru.26 Þegar kvikmyndagerðamaðurinn hafi einhverjar ákveðnar væntingar 

séu klippingar notaðar til að byggja undir þær væntingar.27  

Samkvæmt Louise Spence og Vinicius Navarro í bókinni Crafting Truth 

kemur kvikmyndagerðarmaðurinn með margvíslegar væntingar, tilfinningar og áhuga 

í ferlið sem í reynd er allt metið samkvæmt túlkun hans. Sama á reyndar við um 

viðmælendur í heimildamyndarmyndinni sem og áhorfendur, allir hafi ákveðnar 

                                                
23 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 112-113 
24 Spence, Louise og Navarro, Vinicius, bls. 209-210 
25 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 108-109 
26 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum,  þýð. Sigurjón Baldur 
Hafsteinsson, ritstj. Guðni Elísson, (Reykjavík: Forlagið, 2003), bls. 192 
27 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 118 
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væntingar til efnisins.28 Misræmi getur verið og mótsagnir hjá þeim sem koma að 

gerð myndarinnar Mikil ábyrgð hvílir því á kvikmyndagerðarmönnum, en þeir hafa 

einnig mikil völd.29 Að ná trausti þáttakenda í heimildamynd er flókið verkefni sem 

kallar á næmni, auðmýkt og fyrirhyggju. Kvikmyndagerðarmaðurinn túlkar jú ímynd 

þátttakenda, orð og gjörðir.30 Heimildamyndir geta haft mikil áhrif á líf fólksins sem 

sagt er frá, einkamál breytast í opinber mál og viðfangsefnin verða berskjölduð fyrir 

skoðun og dómum áhorfanda.31 

  

                                                
28 Spence, Louise og Navarro, Vinicius, Crafting Truth: Documentary Form and Meaning, bls. 89 
29 Sama heimild, bls. 89 
30 Sama heimild, bls. 89 
31 Sama heimild, bls. 83 
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2. Bill Nichols; megin leiðir í framsetningarmáta efnis 

í heimildamyndum 

Flokkunarkerfi bandaríska kvikmyndarýnandans og fræðimannsins Bill Nichols32 á 

heimildamyndum er mikilsvert framlag til greiningar á heimildamyndum. Flokkunin 

virðist almennt njóta viðurkenningar í kvikmyndafræðasamfélaginu. Heimilda-

myndum skiptir Nichols niður í sex flokka eftir framsetningarmáta þeirra á efninu og 

tengir á vissan hátt hvern við ákveðin tímabil í sögu kvikmynda.33 Fjórir megir 

flokkar framsetningar heimildamynda eru samkvæmt flokkunarkerfinu: skýringar 

heimildamyndin (e. Expository mode), sannleiks heimildamyndin (e. observational 

mode), þátttöku heimildamyndin (e. interactive/participatory mode) og sjálfhverfa 

heimildamyndin (e. reflexive mode).34 Það sem fræðileg umfjöllun Nichols þykir þó 

draga sterkast fram eru gallar hvers framsetningarmáta um sig.  

2.1. Skýringar heimildamyndin  

Samkvæmt Bill Nichols er skýringar heimildamyndin (skýringarmyndin) fyrsta 

fullmótaða frásagnaraðferð heimildamynda.35 Helsta sérkenni skýringarmyndarinnar 

er sögumannsröddin sem talar beint til áhorfandans, útskýrir og reynir að sannfæra 

hann um ákveðna sýn á umfjöllunarefnið. Ýmist getur verið um að ræða 

sögumannsrödd er stendur utan rammans, hefur verið kölluð „rödd guðs“ (e. voice of 

God). Hana er m.a. að finna í áróðursmyndum frá fjórða og fimmta áratug síðustu 

aldar t.d. í áróðursmyndum öxulveldanna. Hins vegar getur verið um að ræða 

sögumann sem kemur sjálfur fram á skjánum og talar til áhorfenda.36 Dæmi um þetta 

eru fjölmargar heimildamyndir um náttúru- og dýralíf, hnattræn áhrif af hlýnun jarðar 

o.fl. Frásagnaraðferð skýringarmyndarinnar miðar að því að sýna áhorfendum fram á 

hina einu réttu túlkun atburða. Gallinn er sá að slík kennimanns framsetning þykir 

áhorfendum almennt of yfirgengileg til að falla þeim í geð og nýtur ekki mikillar hilli 

í dag í sinni tærustu mynd, nema ef til vill fréttafluttningi, auglýsingum og einstaka 

                                                
32 [Án höfundar], „Bill Nichols“, San Francisco State University, sótt 03.05.2016 af vefslóðinni 
http://www.cinema.sfsu.edu/people/emeriti/bill-nichols 
33 Nichols, Bill, Introduction to Documentary, bls. 99-138.  
34 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 33-35 
35 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 191 
36 Nichols, Bill, Introduction to Documentary, bls. 105-109 
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heimildaþáttum.37 Þá bendir Nichols á að kennimaðurinn verði aldrei hlutlaus aðili 

þ.e. hann sé í raun hluti af þeirri túlkun sem hann miðlar.38  

2.2. Sannleiks heimildamyndin 

Hugmyndafræðin á bak við sannleiks heimildamyndin (sannleiksmyndina) var sú að 

hún átti að fanga atburði án nokkurra milliliða. Hvorki sögumaður né millitextar áttu 

að trufla bein áhrif af myndefninu á áhorfandann. Áhorfandanum var ætlað að draga 

eigin ályktanir um efni myndarinnar. 39 Ný gerð léttari tæknibúnaðar gerði 

kvikmyndagerðarmönnum auðveldara að fara á vettvang atburða til að afla 

myndefnis. Leitast skildi við að hafa framsetninguna gagnsæja, þ.e. án nokkurrar 

ritskoðunar á umfjöllunarefninu.40 Galla á sannleiksmyndinni segir Nichols vera að 

þessi frásagnaraðferð sé almennt ekki það sem áhorfendur heimildamynda séu að 

sækjast eftir. Sögulega sýn og samhengi á efnið hafi vantað, auk sjónarmiða um 

túlkun þess. Þótt markmiðið um að miðla sannleikanum gagnsætt sé í sjálfu sér göfugt 

geti þó atburðir verkað mismunandi eftir því hvaðan horft er. Hlutleysið er þannig 

takmarkað af sjónarhorni tökuvélarinnar og því sem kvikmyndgerðarmaðurinn hefur í 

brennidepli. 41  Eitt af þeim álitaefnum sem Nichols nefnir um hlutleysi 

sannleiksmyndarinnar eru þau atvik þar sem annar aðilinn veit af upptökunni en ekki 

hinn. Er slíkt ekki til þess fallið að hafa áhrif á framvindu mála og gefa brenglaða 

mynd af því sem fyrir augu ber?42  

2.3. Þátttöku heimildamyndin 

Þátttöku heimildamyndin (þátttökumyndin) gengur út á að kvikmyndagerðarfólkið fer 

á staðinn eða inn í ákveðinn hóp eða samfélag og dregur upp mynd af málefni sem þar 

ber fyrir augu.43 Þessi aðferð nýtir sér bein ávörp þátttakenda, oftast í viðtalsformi, 

eða að sögumaður beinir orðum sínum að áhorfandanum.44 Liðnir atburðir eru sýndir 

með myndbrotum samhliða frásögnum vitna. Þátttakendur í atburð eða sjónarvottar að 

honum stíga fram fyrir myndavélina og segja frá. Styrkleiki þessara mynda er að þær 

flytja oft beinar frásagnir heimildamanna af atburðum. Veikleikar eru að oft eru 
                                                
37 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 191-192 
38 Sama heimild, bls. 198 
39 Sama heimild, bls. 192 
40 Sama heimild, bls. 192 
41 Sama heimild, bls. 192 
42 Nichols, Bill, Introduction to Documentary, bls. 111 
43 Sama heimild, bls. 116 
44 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 192 
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frásagnir þeirra sem rætt er við brotakenndar um atburði og ófullnægjandi í því efni 

að varpa skýru ljósi á umfjöllunarefnið. Þannig kunna frásagnir viðmælenda að 

stangast á. Þá eru oft einungis orð viðmælenda fyrir því að atburðarnir hafi gerst á 

þann hátt sem þeir lýsa. 45  Þá er hætta á því að slagsíða sé í vali 

kvikmyndagerðarmannsins á viðmælendum, þ.e. hann kjósi að ræða frekar við þá er 

eru honum sammála.46 Þá hefur verið bent á að þátttaka kvikmyndagerðamannanna í 

viðfangsefninu sé til þess fallin að draga úr hlutleysi þeirra gagnvart umfjöllun um 

það.47  

2.4. Sjálfhverfa heimildamyndin  

Sjálfhverfa heimildamyndin leggur áherslu á að draga fram form framsetningar 

efnisins þ.e. vekja athygli áhorfandans að aðferðinni sem notuð er hverju sinni í 

umfjölluninni.48 Í henni eru viðurkennd möguleg áhirf kvikmyndagerðafólksins á það 

efni sem miðlað er til áhorfandans. 49  Því er ekki lengur haldið fram að við 

heimildamyndagerð sé einhver ein rétt leið eða aðferðafræði og einn algildur 

sannleikur.50 Sjálfhverfa heimildamyndin gerir áhorfandann meðvitaðan um takmörk 

formsins og þau vandkvæði sem því geta fyllt fyrir sannleiksgildi umfjöllunarefnisins, 

sbr. heitið sjálfhverf.51 Í framsetningu blandar sjálfhverfa heimildamyndin saman 

aðferðum hinna þriggja flokkanna að framan.52  

Sjálfhverfum heimildamyndum hefur gróflega verið skipt niður í tvær gerðir annars 

vegar stjórnmálalegar og hins vegar formlegar. Hin stjórnmálalega sjálfhverfa 

heimildamynd byggir á áhuga áhorfandans og ýtir undir framsækna hugsun. Þarna er 

verið að vekja áhorfandann til umhugsunar um samfélagslega ábyrgð.53 Hin formlega 

sjálfhverfa heimildamynd skiptist aftur í nokkra undirhópa með mismunandi 

áherslum. Áherslan getur verið á stíl myndarinnar, að brjóta niður ríkjandi venjur og 

lögmál í frásögn heimildamyndar, beina athygli fólks að sérkennilegum atburðum, 

                                                
45 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 44-56 
46 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 202 
47 Nichols, Bill, Introduction to Documentary, bls. 116 
48 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 33 
49 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 192 
50 Sama heimild, bls. 192-193 
51 Nichols, Bill, Introduction to Documentary, bls. 127-128 
52 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 192 
53 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 69 
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vekja áhorfendur til umhugsunar, gera hann meðvitaðan um hið ófyrirsjáanlega. Háð 

eða skopstæling eru enn aðrar leiðir í heimildamyndum.54  

                                                
54 Nichols, Bill, Representing reality: Issues and Concepts in Documentary, bls. 72-73 
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3. Kvikmyndagreining: Blackfish og This is the True 

Story of SeaWorld 

3.1. Blackfish 

Kvikmyndin Blackfish55 vakti mikla athygli og hratt af stað mikilli umræðu meðal 

almennings.56 Hún fjallar um SeaWorld sædýragarðana og meðferð á háhyrningum í 

þeim. Við þeirri gagnrýni sem sett er fram á starfsemi garðana í Blackfish var hart 

brugðist af SeaWorld, enda er SeaWorld risastórt vörumerki sem gefur sig út fyrir að 

hafa hagsmuni barna og verndun dýra í forgrunni og hagsmunaaðilar vilja vernda þá 

ímynd. SeaWorld hefur gagnrýnt myndina harðlega og vilja meina að ekki sé farið 

rétt með staðreyndir.57 Síðar í ritgerðinni verður fjalla um hlið SeaWorld, sérstaklega 

myndband þeirra This is the true story of SeaWorld. 

Blackfish var leikstýrt af Gabriela Cowperthwaite og frumsýnd á Sundance 

kvikmyndahátíðinni 19 janúar 2013. Gabriela Cowperthwaite var reynslu mikil í 

heimildamyndagerð, en þegar myndin kom út hafði hún skrifað, leikstýrt og framleitt 

heimildamyndir í meira en áratug. Blackfish var tilnefnd til fjölda verðlauna og er auk 

þess ein af tekjuhæstu heimildamyndum sem framleiddar hafa verið.58 

Blackfish er viðtalsmiðuð heimildamynd, þátttöku heimildamynd skv. flokkun 

Bill Nichols.59 Enginn sögumaður er í myndinni né textaspjöld, heldur er myndin 

samsett úr myndbrotum af viðtölum, fréttaklippum og öðru uppteknu efni. 

Viðmælendur eru margir, fyrrverandi starfsmenn SeaWorld, sérfræðingar, vitni að 

atburðum, svo og aðstandendur þeirra er létust í slysunum sem myndin fjallar um. 

Viðmælendurnir tala almennt gegn starfsemi garðanna og telja, að undanskildum 

þjálfaranum Mark Simmons, að háhyrningarnir eigi þar slæma vist er leiði til ýmissar 

óeðlilegrar hegðunar hjá þeim og öryggi starfsmanna í samskiptum við þá sé stórlega 

ábótavant.  

Myndin reynir að fanga hug áhorfenda strax í byrjun, þar sem er upptaka af 

símtali í neyðarlínuna og tilkynnt um að einn þjálfarinn hjá SeaWorld sé fastur í 

lauginni hjá háhyrningunum. Í beinu framhaldi er annað símtal og nú segir að 

                                                
55 Cowperthwite, Gabriela, Blackfish, CNN Films og Manny O Productions, Bandaríkin 2013 
56 Chattoo, Caty Borum, (25.03.2016), „Anatomy of “The Blackfish Effect”,  
57 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Why “Blackfish” is propaganda, not a Documentary“,  
58 [Án höfundar], Gabriela Cowperthwaite: Director, writer, producer, sótt 02.04.2016 af vefslóðinni 
http://gabrielacowperthwaite.com/about.html 
59 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 192 
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þjálfarinn sé látinn. Þetta atriði er áhrifaríkt og situr áfram í hug áhorfandans alla 

myndina. Eftir þetta er klippt yfir á starfsemi garðanna. Töfrandi 

auglýsingamyndband með tölvugerðum myndum af háhyrningum á flugi og fallegar 

myndir úr garðinum, þar sem undir er leikin hugljúf tónlist. Með slíkri samsetningu er 

grafið undan þeirri ímynd sem garðurinn vill halda uppi á mjög áhrifamikinn máta. 

Í Blackfish eru myndskreytingar talsvert notaðar og gjarnan til að gera frásögn 

viðmælandans myndrænni. Þessi samskeyting frásagnar og myndbands gefur 

áhorfandanum jafnvel þá tilfinningu hann sé að sjá með eigin augum þá atburði sem 

lýst er. Dæmi um þetta er þegar Samantha Berg fyrrverandi þjálfari hjá SeaWorld 

segir frá því er hún synti með háhyrningi í fyrsta sinn og fór á bak. Undir frásögninni 

sjáum við myndband sem virðist vera af frásögn hennar. Í myndbandi SeaWorld This 

is the true story of SeaWorld, er þetta myndskeið þó véfengt og annar þjálfari, Holly 

Byrd, fullyrðir að það sé af henni en ekki Samönthu Berg. Þarna má segja að 

myndband SeaWorld notist við það sem kallað hefur verið innrömmun (e. 

paratextuality), þ.e. efni sem hefur þann eina tilgang að hafa áhrif á túlkun annars 

efnis.60 Með því að varpa fram þessum upplýsingum reynir SeaWorld að breyta 

skilningi áhorfanda á atriðinu, og fá þá til að sjá það í nýju ljósi. Þannig er í 

myndbandi SeaWorld reynt að grafa undan trúverðuleika myndarinnar Blackfish og 

koma inn hjá áhorfendum þeirri hugmynd að myndefni í Blackfish sé aðlagað fyrir 

boðskap myndarinnar. Þegar skoðuð eru önnur myndskeið af þeim Holly og 

Samönthu sýnist frásögn Holly rétt í þessu efni. Á heimasíðu SeaWorld er og staðhæft 

að myndskeiðið sé tekið tíu árum eftir að Samantha Berg hætti hjá SeaWorld. Einnig 

er þar gagnrýnt að Samantha Berg sé í Blackfish valinn sem heimildamaður um 

aðstæður í SeaWorld, þar sem hún hafi einungis starfað hjá fyrirtækinu um stuttan 

tíma fyrir löngu síðan og aldrei komið beint að þjálfun Tilikum.61  

Á sjöundu mínútu breytist tónninn í myndinni, verður dempaðri og áhorfendur 

er búnir undir að eitthvað dapurlegt hafi hent þjálfarann Dawn Brancheau. Hún var 

reynslumikill þjálfari og viðmælendur tjá sig um að fyrst hún gat lent í þessu hafi það 

getað komið fyrir alla. Ekki er þó gefið upp strax hvað komið hafi fyrir hana. Þarna er 

verið að byggja upp spennu og áhrif í þá átt að gera frásögnina dramatískari. Sýndar 

eru myndir af Dawn Brancheau við vinnu með dýrunum og í frítíma sínum með 

vinum. Áhorfandanum er síðan skyndilega kippt niður í harðan veruleikann við það 

                                                
60 Allen, Graham, Intertextuality, (2. útgáfa, New York: Routledge, 2011), Kindle Loc 2027-2111 
61 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Why “Blackfish” is propaganda, not a Documentary“,  
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að spiluð upptaka af lögregluyfirheyrslu með skelfilegri lýsingu á andláti hennar í 

sædýragarðinum. 

 

 
Mynd 1. Skjáskot úr kvikmyndinni Blackfish. Á mynd 1 sjáum við Christopher Porter fyrrverandi 
þjálfara hjá Sealand of the Pacific gráti nær yfir örlögum Tilikum, sem honum fannst órétti beittur. 

Myndin fjallar að verulegu leyti um háhyrninginn Tilikum. Með því að fylgja eftir 

einu dýri og segja sögu þess tengist áhorfandinn auðveldar viðfangsefninu. Lögð er 

áhersla á það mannlega í hegðun Tilikum sem auðveldar áhorfendum setja sig í spor 

dýrsins. Baráttan gegn vistun háhyrninga í sædýragörðum er þannig persónugerð og 

fangar athygli áhorfandans betur, eins og persóna með sögu, bakgrunn og tilfinningar 

sem hægt er að finna til með. Hér má finna samsvörun í rannsóknum dýrafræðingsins 

Iain Douglas-Hamilton (f. 1942) og baráttu hans fyrir verndun fíla í Austur-Afríku. Í 

verkum sínum, m.a. doktorsritgerð sinni, gaf hann fílunum nöfn í stað númers. 

Nafnagiftin ásamt áhrifamiklum nærmyndum sem hann birti af einstökum fílum og 

umfjöllun hans um líf fílahjarðarinnar sem fjölskyldu, persónugerði fílana og hafði 

tilætluð áhrif á þá sem kynntu sér efnið. Barátta hans hafði að lokum þau áhrif að 

fílaveiðarnar voru takmarkaðar.62 

Sagt er frá hegðun og hópamyndun háhyrninga í náttúrunni er leiði af sér 

mismunandi samfélög, reglur og tungumál. SeaWorld horfi alveg framhjá þessu og 

taki ekkert tillit til umhverfis háhyrninga sem hópvera. Þarna sé komin fram skýring á 

pirringi á milli hvalanna í görðunum, sem oft séu með sár á líkama eftir árásir hvor frá 

öðrum. Á Sama hátt er sýnd röð skelfilegra myndbrota af háhyrningum veitast að 

þjálfurum. SeaWorld hefur svarað því til varðandi eitt þeirra, er sýndi þjálfara 

alblóðugan í framan að þjálfarinn hafi meiðst við að reka höfuðið í en ekki orðið fyrir 

                                                
62 Mitman, Gregg, „Pachyderm Personalities: The Media of Science, Politics, and Conservation“, 
Thinking With Animals: New Perspectives on Anthropomorphism, ritstj. Lorraine Daston and Gregg 
Mitman, (New York: Columbia University Press, 2005), bls. 175-193 
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árás háhyrnings.63 Þarna freistar SeaWorld þess enn og aftur að koma höggi á 

trúverðuleika myndarinnar. Myndbrot til samræmis við það sem lýst er eru við hverja 

frásögn eins og það sem lýst er hafi náðs á mynd, sem á þó á ekki alltaf við, en gerir 

frásögnina áhrifameiri. 

Því er haldið fram að enn fleiri þjálfarar hafi látist vegna árása frá 

háhyrningum í sædýragörðum. Í því sambandi er fjallað um háhyrningsþjálfarann 

Alexis Martínez hjá Lora Parque sædýragarðinum á Tenerife, en þangað voru fluttir 

háhyrningar frá SeaWorld. Fléttan í frásögninn virðist úthugsuð, undirliggjandi sorg 

frá fyrstu mínútu. Sorgin yfir andláti Alexis er notuð til að undirstrika slæman 

aðbúnað dýranna. Gagnrýni er á eiganda garðsins og stjórnvöld fyrir að hafa tekið 

fjárhagslega hagsmuni fram yfir fyrir velferð dýranna. Með þessu er sáð í huga 

áhorfenda frækornum um að hér ráð hagsmunir gýrugra peningamanna för en ekki 

umhyggja fyrir velferð dýranna. 

 

 
Mynd 2. Skjáskot úr kvikmyndinni Blackfish. Estefania Rodriguez, unnustu Alexis Martínez. Í 
kvikmyndinni Blackfish er notuð sú leið að sýna tilfinningar og sorg aðstandenda til að búa til samúð 
hjá áhorfendum. 

 Myndin rís svo hæst í umfjöllun um dauðsfall Dawn í garði SeaWorld í 

Flórída, en nánari umfjöllun um þetta atvik hefur legið í loftinu alla myndina. 

Samhliða frásögninni er sýnd myndbandsupptaka af atriði hennar og Tilikum sem 

virðist vera af atburðinum. Árásin er þó ekki sýnd. Í myndinni er umfjöllun SeaWorld 

um atburðinn harðlega gagnrýnd, en þeir hafi varpað allri ábyrð yfir á Dawn og sagt 

um slys sem rakið verði til mistaka af hennar hálfu. Reiði viðmælenda í garð 

SeaWorld kemur skýrt fram og gefið í skyn að fjárhagslegir hagsmunir ráði algerlega 

ferðinni bæði í viðbrögðum þeirra og öllu því er snúi að rekstri garðanna. Hin döpru 
                                                
63 SeaWorld® Parks & Entertainment (08. 04. 2014), Blackfish wants you to believe this was an 
animal's fault |SeaWorld® (myndskeið). Sótt 02.05.2016 af vefslóðinni  
https://www.youtube.com/watch?v=NND0BqsfD-w 
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örlög þjálfarns, Dawn, eru notuð í myndinni til að ná fram enn sterkari áhrifum á 

áhorfendur og skapa andúð þeirra á starfsemi garðanna. 

 

 
Mynd 3. Skjáskot úr kvikmyndinni Blackfish. Dramatísk innrömmun þessa skots fangar vel 
einmanaleika háhyrningsins Tilikum og líf hans sem sýningardýrs. 

Framleiðendur koma með áhrifarík atriði á síðustu mínútum myndarinnar er draga 

saman helstu skilaboð hennar. Sýnd eru myndbrot af mótmælum og ræðuhöldum 

gegn því að háhyrningar séu vistaðir í dýragörðum og áhorfendur eru hvattir til að 

mótmæla og sniðganga SeaWorld. Sýnt er myndbrot af Tilikum í dag, einmana og 

einangruðum. Innrömmun á myndbrotinu er mjög táknræn (eins og sést á mynd 3) 

fyrir hlutskipti hans sem fangaðs sýningardýrs. 

Lokaatriði myndarinnar sýnir háhyrninga á sundi í sínu náttúrulega umhverfi 

þar sem þeir hafa víðáttu hafsins til að athafna sig. Atriðið er rammað inn þannig að 

það fangi frið og gleði yfir þessari fallegu sjón (eins og sjá má á mynd 4). Undir því er 

spiluð upplífgandi tónlist sem vekja á von í brjósti áhorfandans. Síðasta atriðið er 

þannig í samræmi við og undirstrikar allan boðskap myndarinnar.  

 

 
Mynd 4. Skjáskot úr kvikmyndinni Blackfish, undir lok myndarinnar. Skotið af háhyrningunum á 
sundi gefur tilfinningu um ró, vellíðan og frelsi. Styður málstað dýraverndunnarsinna um að dýrunum 
líði best og eigi að vera frjáls í nátturunni. 
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3.2. This is the True Story of SeaWorld 

SeaWorld fyrirtækjasamsteypan hefur sent frá sér mörg myndbönd og auglýsingar um 

starfsemina. Hér verður athyglinni beint að myndbandi sem SeaWorld gaf út 26. maí 

2015 er nefnist This is the true story of SeaWorld64 og var svar fyrirtækisins við efni 

myndarinnar Blackfish og fullyrðingum í henni. Myndbandið sem er 13 mínútur og 40 

sekúndur að lengd samanstendur af viðtölum við þjálfara og aðra starfsmenn 

fyrirtækisins, er tjá upplifun sína af starfinu hjá SeaWorld og skoðanir sínar um 

myndina Blackfish. Myndbandið flokkast þannig sem þátttöku heimildamynd m.ö.o. 

viðtalsmiðuð heimildamynd. Kvikmyndagerðarmaðurinn hvorki heyrist né sést í 

myndbandinu en skýtur þó inn textaspjöldum með upplýsingum þannig að ekki er 

hægt að tala um hann sem hlutlausann varðandi þátttöku í myndbandinu. Í 

myndbandinu lýsa viðmælendur glaðbeittir starfinu hjá SeaWorld og óánægju sinni 

með neikvæða umfjölun myndarinnar Blackfish. Upptökurnar virðast vera frá 

mismunandi tímum og flestar þeirra höfðu áður birst á myndbandavef SeaWorld á 

árunum 2013-2014.65  

Í This is The True Story of SeaWorld eru sýnd myndbrot af brosandi þjálfurum 

við vinnu sína með dýrunum og glaðlegu börnum í görðunum. Að baki myndbrotum 

heyrast setningar hafðar eftir viðmælendum í myndbandinu s.s.; „upplifun sem þú 

færð ekki af bókalestri“ og „þau vilja læra meira um þessi dýr“.66  Undir er leikin 

hugljúf tónlist. Á milli myndbrota birtast síðan textaspjöld með tilvitnunum í 

rannsóknir og yfirlýsingar frá stofnunum um að umönnun dýra sé hvergi betri í 

heiminum og að rannsóknir sýni langlífi dýranna hjá SeaWorld. Klippur eru sýndar úr 

fréttum af björgunarteymi SeaWorld að störfum og síðan textaspjald sem á stendur 

SeaWorld sé fremst í heiminum í dýravernd og hefur bjargað yfir 25 þúsund dýrum. 

Einn viðmælenda fjallar síðan um og staðfestir þetta. Mark Simmons, fyrrverandi 

þjálfari hjá SeaWorld, sem var rætt við í Blackfish, útskýrir viðtalið þar en samkvæmt 

frásögn hans hér var þar mörgu sleppt. „Ég þekki ekki þennan heim sem sýndur er í 

                                                
64 SeaWorld® Parks & Entertainment (26. 05. 2015), This is the True Story of SeaWorld |SeaWorld® 
(myndskeið). 
65 SeaWorld parks and Entertainment inc., „Watch These Amazing Videos“, SeaWorld Cares, sótt 
07.05.2016 af vefsíðunni https://seaworldcares.com/en/the-facts/videos/#5 
66 Þýðing höfundar, „an experience you can’t get from opening up a book“ og „they want to learn more 
about these animals“, tekið úr frásögnum viðmælenda í myndbandi SeaWorld, This is the True Story of 
SeaWorld, á mínútu 0:08 og 0:21 af vefslóðinni https://www.youtube.com/watch?v=wvP1S1cwmJQ.  
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myndinni“67 segir Mark Simmons. Sú fullyrðing að SeaWorld blekki þjálfara sína og 

almenning gæti ekki verið fjær sannleikanum segir hann. 

Áhersla er lögð á mikilvægi rannsóknarvinnu á vegum SeaWorld. Dýralæknar 

hjá SeaWorld tala um að vísindamenn skilji nú háhyrninga í náttúrunni betur vegna 

hennar og rannsóknarvinnan auðveldi verndun þeirra. Þannig rökstyður SeaWorld 

starf sitt á forsendum náttúruverndar. Viðmælendurnir eru öll sammála um mikilvægi 

starfsemi garðanna. Einsleitni viðmælendanna í afstöðu þeirra til SeaWorld og 

Blackfish og tengls flestra þeirra við SeaWorld vekja upp spurningar um áreðanleika 

þeirra sem heimildarmanna. 
 

 
Mynd 5. Skjáskot úr This is the True Story of SeaWorld. Hér sjáum við brot úr einu af mörgum 
myndskeiðum af þjálfurum sinna dýrunum með brosi á vör. 

Viðmælendur lýsa reiði sinni yfir myndinni Blackfish. Þeir eru gagnrýnir á 

myndina og almennt sammála um að farið sé með rangt mál og röng lýsing gefin af 

starfseminni í görðunum.  

Eins og sjá má á myndum 6 og 7 eru í myndbandinu frá SeaWorld reglulega 

sýnd myndbrot af börnum hugföngnum að fylgjast með dýrunum. Lögð er áhersla á 

mikilvægi garðanna til að börn eigi möguleika á að kynnast dýrunum og þannig 

höfðað til tilfinninga áhorfenda.  
 

     
Mynd 6.  og Mynd 7. Skjáskot úr This is the True Story of SeaWorld. 

                                                
67 Þýðing höfundar „I just do not recognize the world they present in the movie“, tekið úr frásög 
viðmælenda í myndbandi SeaWorld, This is the True Story of SeaWorld , á mínútu 9:54. 
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Í myndbandinu eru, líkt og í Blackfish, frásagnir viðmælendanna myndskreyttar, 

klippt inn myndbönd sem svipa til þess sem verið er að lýsa. Nefna má sögu sem 

þjálfari hjá SeaWorld segir af ungri stúlku sem vildi hjálpa dýrunum. Þjálfarinn benti 

henni á að það mætti gera með því að þrýfa strendur, og segir hún litlu stúlkuna hafa 

fylgt þessari ráðleggingu. Til myndskreytingar þessari sögu eru sýnd myndbrot af 

stúlku að skoða háhyrning og af ungri stúlku að hjálpa til við að þrífa strönd ásamt 

fólki í bolum merktum SeaWorld. Augljóslega eru myndbrotin ekki af sömu 

stúlkunni, en mögulega er stúlkan á stöndinni stúlkan í sögunni þó ekki sé getið um 

það. Þetta er gott dæmi um hvernig kvikmyndagerðarmennirnir leitast við að miðla 

frásögninni myndrænt svo að áhorfandinn verði móttækilegri fyrir henni.  

Í raun inni heldur myndbandið ekki mikið af upplýsingum um starfsemina, 

heldur eru sömu áherslunar endurteknar oft og mörgum sinnum, með mismunandi 

myndskreytingum og viðmælendum. Endurtekið heyrum við lýsingu á einstakri 

upplifun af heimsókn til SeaWorld. Mikil áhersla er lögð á frásögn starfsmanna af því 

hvernig SeaWorld veitti þeim innblástur þegar þau voru börn sem þau vilji miðla 

áfram til annarra barna.  

 Á heimasíðu á vegum SeaWorld í tengli er kallast „Truth About Blackfish“ er 

að finna svör SeaWorld við ásökunum í Blackfish og leiðréttingar á rangfærslum að 

þeirra mati. 68  SeaWorld ásakar framleiðendur Blackfish um að slíta hlutina úr 

samhengi í því skyni að mála þá í dökkum litum. Of mikið sé t.d. gert úr því að 

kálfarnir séu aðskildir frá mæðrum sínum. Þar sé spilað á tilfinningar áhorfenda með 

beinni samlíkingu við fjölskyldumynstur og hugsanlegan barnsmissi í því skyni að 

móta skoðun þeirra á starfseminni í heild.69 Viðmælendur í Blackfish hafi ekki starfað 

hjá SeaWorld um áraraðir. Myndin lýsi því ekki aðstæðum og tækni sem SeaWorld 

hafi til umráða í dag. Þau hafi heldur ekki verið viðstödd þá atburði sem þau segja frá 

í myndinni, heldur byggi þau þær frásagnir sínar á sögusögnum. Myndin lýsi því ekki 

aðstæðum og tækni sem SeaWorld hafi til umráða í dag.70 Útskýringar SeaWorld og 

mótrök, sem koma fram í myndinni The True story of Sea World, eru gott dæmi um 

hversu erfitt er að meta trúverðuleika heimildamynda. 

 

  

                                                
68 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Why “Blackfish” is propaganda, not a Documentary“  
69 Sama heimild  
70 Sama heimild 
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4. Umfjöllun og niðurstöður 

Eftir að hafa horft á bæði Blackfish og myndband SeaWorlds This is the True Story of 

SeaWorld er ekki hægt að segjast hafa komist nær engu einhverskonar sannleika. 

Báðir aðilar setja málstað sinn fram á trúverðugan hátt og styðja hann viðmælendum, 

rannsóknum og myndböndum sem ætlað er að sýna fram á réttmæti umfjöllunar þeirra 

og að blekkingum sé beitt í umfjöllun hins.  

4.1. Hver segir sannleikann? 

Ef rök og staðreyndir sem SeaWorld heldur fram eru réttar og standast skoðun þá væri 

myndin Blackfish dæmi um heimildamynd þar sem kvikmyndagerðarmennirnir eru of 

uppteknir af því að framreiða góða sögu þannig að þeir hliðri til staðreyndum svo þær 

passi inn í boðskapinn. Velta má fyrir sér hver hvati gæti verið að slíkum aðferðum. 

Málstaðurinn eða fjárhagslegur ávinningur? Eru framleiðendur fyrirfram með 

ákveðna niðurstöðu í huga og haga efnistökum til samræmis við það. Velta má fyrir 

sér hvernig viðmælendur voru valdir fyrir myndina, en oft velja 

kvikmyndagerðarmenn að taka eingöngu viðtöl við fólk sem þeir eru sammála.71 

Samþykktu framleiðendur Blackfish frásagnir viðmælenda sinna gagnrýnislaust og 

bjuggu síðan til myndefni í kringum þær. Í Blackfish er notast við þá aðferð 

sannleiksmyndarinnar að enginn sögumaður er í myndinni og þann eiginleika 

viðtalsmiðuðu heimildamyndarinnar að allar þær upplýsingar sem fram í henni koma 

eru í gegnum viðmælendur. Kvikmyndagerðarmaðurinn sé því aðeins hlutlaus 

myndatökumaður staðreynda en eins og áður hefur verið sagt er hlutleysið þó ætíð 

annmörkum háð og takmarkast af sjónarhorni myndavélarinnar á það sem 

kvikmyndagerðarmaðurinn vill sýna.72  

SeaWorld gagnrýndi harðlega að Blackfish fjallaði um jafn reyndan þjálfara 

og Dawn Brancheau, síðustu samskipti hennar við Tilikum og árás Tilikum á hana. 

Þarna spilar SeaWorld á samúðina áhorfanda og hörmulegt slys Dawn eða þeir telja 

ekki að fjalla um slysið í kvikmynd eða þá að minnsta kosti á vandaðri hátt en gert sé 

í Blackfish.73 Eða er ástæðan fyrir andstöðun þeirra við umfjöllun slysið kannski sú að 

þeir óttist að sú umfjöllun dragi fram í dagsljósið miður fallega hluti hjá fyrirtækinu.  

                                                
71 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls 202-203 
72 Sama heimild, bls. 192 
73 SeaWorldParks and Entertainment inc., „Why “Blackfish” is propaganda, not a Documentary“ 
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Hinn möguleikinn er að í Blackfish segi réttilega greint frá málum. Ástæða 

myndarinnar gætu þá verið engöngu hugsjónir framleiðenda hennar og að vekja 

athygli slæmum aðbúnaði háhyrninganna. Getur þannig verið að framleiðendur séu að 

taka að sér það hetjulega verkefni að berjast fyrir réttindum dýra sem ekki geta barist 

fyrir réttindum sínum sjálf aðeins til þess að láta gott af sér leiða? 

Ef Blackfish fer með rétt mál má einnig velta því fyrir sér hvers vegna þeir 

setja sannleikann svona fram, þarf að ýkja sannleikann enn frekar til að hann fangi 

athygli t.d. með því að skeyta inn myndbrotum sem eiga þar ekki heima til að 

myndskreyta raunveruleikann. Því hefur verið haldið fram að með meiri hnattvæðingu 

og alþjóðlegum fjárfestingum hafi orðið til heilbrigðara umhverfi til framleiðslu á 

heimildamyndum. Kvikmyndagerðarmaðurinn Leslie Woodhead er þessu ósammála 

og segir að alþjóðleg fjármögnun geri framleiðslu heimildamynda erfiða. Að hans 

mati eru heimildamyndir  erfiðari í framleiðslu, erfiðara að fá fjármagn  því þær henta 

ekki inn í þetta hraða nútímafjármálakerfi. Fjárfestar vilji mikið áhorf og alltaf sé 

verið að sækja í dóm áhorfenda, allt þurfi að gerast hratt. Við slíkar aðstæður sé lítið 

svigrúm til að gera heimildamyndir sem kafa djúpt ofan í erfið málefni.74  

4.2. Breytingar hjá SeaWorld 

SeaWorld tilkynnti 17. mars 2016 síðastliðnum að miklar breytingar væru í vændum 

hjá þeim. Hætt verði öllum sýningum háhyrninga og hætta framleiðslu þeirra í 

görðunum. Þeir háhyrningar sem nú eru í görðunum séu því síðust háhyrningar sem 

SeaWorld mun hýsa, þeim verði þó ekki sleppt því þeir gætu ekki komast af úti í 

náttúrunni.75Þá muni ný stefna taka við með það að megin markmiðið að sýna 

áhorfendum háhyrningana í sem mest náttúrulegu umhverfi, búrin verði því stækkuð 

og gerð líkari heimkynnum þeirra í náttúrunni.7677 SeaWorld notfærir sér þessa 

stefnubreytingu til nýrrar sóknar, þeir gáfu nokkur auglýsinga myndbönd út þar sem 

þeir sýna þessa ákvörðun sína á jákvæðan hátt fyrir SeaWorld. Þannig blása þeir til 

sóknar og reyna að nýta þessa ákvörðun sér til framdráttar. Þessi tilkynning er ekki í 

                                                
74 Ellis, Jack C. Og McLane, Betsy A., bls. 332 
75 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Last Generation“, SeaWorld Cares, sótt 24.03.2016 af 
vefslóðinni https://seaworldcares.com/en/Future/Last-Generation/ 
76 SeaWorld Parks and Entertainment inc., „Educational Envounters“, SeaWorld Cares, sótt 24.03.2016 
af vefslóðinni https://seaworldcares.com/en/Future/Educational-Encounters/ 
77 Howard, Brian Clark, (17.03.2016)„SeaWorld to End Controversial Orca Shows and Breeding“, 
National Geographic, sótt 24.03.2016 af vefslóðinni 
http://news.nationalgeographic.com/2016/03/160317-seaworld-orcas-killer-whales-captivity-breeding-
shamu-tilikum/ 
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samræmi við fyrstu viðbrögð SeaWorld við myndinni Blackfish. Þar komu þeir með 

mikil mótrök og fullyrtu að háhyrningar í SeaWorld hefðu það jafn gott og í 

náttúrunni, jafnvel betra og gáfu út myndbönd því til stuðnings. Með þessum 

yfirlýsingum er hins vegar eins og fyrirtækið sé að sætta sig við ósigur og viðurkenna 

að aðbúnaður dýranna sé ekki viðunandi eða ráða hér eingöngu fjárhagslegir 

hagsmunir? Eru eigendur hræddir um að aðsóknin minnki það mikið að rekstur 

garðanna verði erfiðari eða jafnvel ómögulegur? Vísbendingar eru um að myndin 

Blackfish hafi haft töluverð áhrif á vinsældir sædýragarðskeðjunnar SeaWorld. 

Fullyrðingar fyrirtækisins um mikilvæga vinnu þess í dýravernd hafa verið dregnar í 

efa þannig að réttlæting þeirra á starfseminni hefur fengið æ minni hljómgrunn. 

Umræðan í þjóðfélaginu hefur einnig snúist meira um hvað umhverfið í dýragörðum 

sé dýrunum óeðlilegt. Vissulega fangar það athygli áhorfanda að horfa á þessi stóru 

dýr sýna listir sínar en jafnframt er fólk orðið æ meira efins um að þetta sé rétt 

aðferð.78  

Í grein í tímaritinu Time kemur fram að töluverð breyting varð á aðsókn í 

garðana eftir útkomu myndarinar en 100 þúsund færri gestir komu í garðana árið 2015 

en á sama tímabili 2014. Tekjutap varð því mikið og ágóðinn af rekstrinum drógst 

saman. Fyrirtækið gaf ýmsar skýringar á minni aðsókn en öllum virðist þó ljóst að 

ímyndarvandi fyrirtækisins hafði mikil þar áhrif.79 

Fjallað var um SeaWorld og Blackfish í grein sem birt var í Wasington Post í 

desember 2014 í kjölfar þess að Jim Atchison, forstjóri SeaWorld Entertainment sem 

rekur SeaWorld garðanna, sagði af sér. Í greininni eru raktar ýmsar breytingar hjá 

fyrirtækinu eftir að myndin Blackfish fór í almenna dreifingu, í júlí 2013. Blackfish 

fékk jákvæðar móttökur gagnrýnenda og olli uppnámi meðal almennings. Myndin 

náði miklu áhorfi og áhrifin voru lamandi fyrir SeaWorld, þrátt fyrir tilraunir þeirra til 

að draga úr trúverðuleika myndarinnar. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2014 féllu tekjur 

SeaWorld um meira en 7% og aðsóknin minnkaði um 5%. Hlutabréf í SeaWorld, sem 

höfðu náð hámarki rétt áður en myndin Blackfish kom út, hafa fallið um 60% síðan að 

myndi kom út. Í kjölfarið fylgdu margvísleg réttarhöld þar sem fyrirtækið var ásakað 

um að hafa falið sannleikann til að verja reksturinn og halda uppi verði hlutabréfa í 

                                                
78 Rhodan, Maya, (06.08.2015) „Seaworld’s Profits Drop 84% After Blackfish Documentar“, Time, sótt 
08.04.2016 af vefslóðinni http://time.com/3987998/seaworlds-profits-drop-84-after-blackfish-
documentary/ 
79 Sama heimild. 
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fyrirtækinu.80 Nátengt umræðunni hlaut SeaWorld þann vafasama heiður að vera talið 

eitt af fjórum verstu fyrirtækjum Bandaríkjanna samkvæmt Consumerist.com, vefsíðu 

Bandarískra neytendasamtaka.81  

Ekki er hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að SeaWorld er stórfyrirtæki sem 

veltir milljörðum. Hagsmunir þeirra eru því mjög miklir að því að tryggja 

áframhaldandi farsælan rekstur. Fyrstu viðbrögð þeirra við myndinni Blackfish eru því 

mjög skiljanleg, að reyna að hindra alvarleg áföll. Áleitin spurning er hversu langt 

ganga þeir í þeim tilgangi að bjarga rekstrinum? Myndbandið This is the True Story of 

SeaWorld þarf að skoða með þetta í huga, hvort vegur þyngra að segja frá líðan 

dýranna eða halda uppi hlutabréfaverði og bjarga fyrirtækinu. 

  

                                                
80 Fredman, Roberto A., (12.12.2014) „Chart: What the documentary ‘Blackfish’ has done to 
SeaWorld“, The Washington Post sótt 03.05.2016 af vefslóðinni 
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/12/12/chart-what-the-documentary-blackfish-
has-done-to-seaworld/ 
81 [Án höfundar], (25.03.2014), „SeaWorld Makes A Big Splash In Worst Company Competition 
Debut; AT&T, Citi Also Move on“, Consumerist, sótt 08.05.2016 af vefslóðinni 
https://consumerist.com/2014/03/25/seaworld-makes-a-big-splash-in-worst-company-competition-
debut-att-citi-also-move-on/ 
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Lokaorð  

Hvaða áhorfendur velja að horfa á heimildamynd um ákveðið efni? Fer fólk á 

heimildamynd til að styðja við sínar eigin skoðanir, hafa áhorfendur þegar áhuga á 

umfjölluninni og eru tilbúnir að meðtaka efni myndarinnar. Áhugavert er að velta 

fyrir sér hvort hægt sé með heimildamynd að fá fólk til að skipta alveg um skoðun eða  

er aðeins hægt að ýta undir og styrkja undirliggjandi skoðanir?  

Heimildamyndir og myndbönd geta hjálpað okkur að skilja heiminn sem við 

búum í, mótað skilning okkar á sögulegum atburðum og verið skoðanamótandi á 

umræðu líðandi stundar.82 Þróun heimildamynda einkennist mikið af formlegum 

átökum um rödd en ekki eingöngu framsetningarmáta. Hvernig sýn textans er komið 

til áhorfanda, eins og komið hefur fram einskorðast „rödd“ heimildamynda ekki 

eingöngu við eina leið.83  

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að skoða áhrif  heimildamynda og 

hvernig framsetning efnis hefur áhrif á að boðskapur kemst til áhorfenda. Erfitt er að 

greina  sannleikann í heimildamynd. Áhorfendur sem telja sig hafa fengið svör við 

sínum spurningum í einni mynd sjá annan sannleika næstu mynd. 

 

 

 

 

  

                                                
82 Spence, Louise og Navarro, Vinicius, Crafting Truth: Documentary Form and Meaning, bls. 83 
83 Nichols, Bill, „Rödd heimildarmynda“, Áfangar í kvikmyndafræðum, bls. 193 
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