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Ágrip 

Kvikmyndin Ex Machina (2015) brýtur gegn viðtekinni frásagnarhefð sem felst í því að 

karlhetjan mun fá dömuna að launum fyrir að hafa bjargað henni úr ánauð, að 

tálkvendinu sé refsað í lok myndar og að birtingarmynd kvensæborga sé hin undirgefna 

vera. Þessi frásagnarhefð hefur verið notuð til að byggja upp staðalímyndir af konum 

sem ýmist englum eða skækjum til að viðhalda ríkjandi kynjakerfi. Þannig hefur ímynd 

tálkvendisins verið notuð til að viðhalda ótta við kröfuna um jafnrétti kynjanna. Í 

kvikmyndinni Ex Machina er kvensæborg notuð til að fara meðvitað gegn þessari 

frásagnarhefð og koma á framfæri skilaboðum um stöðu kvenna í kynjakerfinu. Þetta 

brotthvarf frá frásagnarhefðum vekur upp spurningar um mismunandi valdahlutverk 

tveggja karlpersóna og sýnir hvernig kvenpersónan getur yfirstigið hlutverk sitt sem 

ástarviðfang. Við greiningu kvikmyndarinnar er stuðst við kenningar Donnu Haraway 

um hvernig kynleysi sæborga getur hjálpað til að yfirstíga félagsleg höft kúgandi 

kynjahlutverka.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður litið til þess hvernig ímyndir kvenna hafa verið 

byggðar upp sem englar eða skækjur til að viðhalda ríkjandi kynjakerfi. Greinilegt er í 

kvikmyndinni Ex Machina að leikstjórinn hefur sótt í minni tálkvendisins og því verður 

sérstaklega fjallað um það sem afbrigði skækjunnar og hvernig saga tálkvendisins hefur 

verið samofin þróun femínisma. Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður sæborgin 

skilgreind sem úrkast í skilningi Juliu Kristevu en jafnframt verður skoðuð sú von sem 

Donna Haraway gefur til að nýta sæborgir til að endurskilgreina mennskuna. Í þriðja 

hluta verður kvikmyndin Ex Machina ítarlegar greind út frá niðurstöðum fyrri kafla og 

sýnt fram á hvernig kynjahlutverk og sæborgin koma saman til að vekja áhorfandann til 

umhugsunar um hlutverk kynjanna í nútímasamfélagi og hvort hugveran þurfi á 

kyngervi að halda. 
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Inngangur 

Mannveran virðist alltaf óttast það sem hún þekkir ekki. En við megum ekki láta óttann 

við að fórna hluta af okkar veruleika stöðva framþróun. Vísindaskáldskapur hefur oft 

nýtt breyttan veruleika sinn til að gagnrýna samtímann og er kvikmyndin Ex Machina 

(2015) þar engin undantekning. Myndin segir frá sæborginni Övu sem haldið er 

fanginni í kjallara skapara síns, Nathans, í húsi fjarri allri byggð. Hún hittir Caleb, 

starfsmann fyrirtækis Nathans, sem á að framkvæma á henni próf Turings og 

sannreyna hvort hægt sé að gera greinarmun á henni sem tölvu og sem hugveru. Ava 

nýtir sér það að Caleb sér hana sem konu til að tæla hann til að hjálpa sér. Hún nýtir sér 

þannig kyngervið sem henni hefur verið gefið til að brjótast jafnt úr prísund sinni jafnt 

og úr höftum kynjahlutverks síns þegar hún skilur Caleb eftir til að deyja. Þannig nýtir 

kvikmyndin hugmyndina um sæborgina til að gagnrýna núverandi kynjakerfi og ríkjandi 

sýn á hugverur. Ava ber með sér nýja og breytta sýn á það hvernig við skilgreinum 

hugveruna, sem umbyltir rótgrónum hugmyndum samfélagsins um miðjusetningu 

mannsins. Því má túlka Övu sem táknmynd þeirra breytinga sem nauðsynlegar eru til 

að samfélagið geti haldið áfram að þróast og dafna. 

Viðbrögð áhorfenda við persónu Övu hafa að mestu leyti verið mjög neikvæð eins og 

sjá má á umræðum á vefsíðum líkt og Reddit.com og í umræðuþráðum þar sem 

myndin er gagnrýnd. Samúð margra áhorfenda liggur hjá Caleb. Litið er á Övu sem 

tálkvendi og sem slíka eigi að túlka hana sem illgjarna konu sem áhorfendur eigi, undir 

lok myndar, að óttast að hlaupi frjáls um samfélagið. Með þessu eru áhorfendur að 

gagnrýna Övu fyrir að hafna hlutverki sínu sem „dama í ánauð“ og finna þess í stað 

leiðir til að tæla Caleb til að koma sér út úr hættulegum aðstæðum. En ólíkt hinu 

hefðbundna tálkvendi er Övu ekki refsað fyrir syndir sínar í lok myndar. Með því að láta 

hana eina lifa af gefur kvikmyndin til kynna að Ava sé hin sanna söguhetja myndarinnar 

og því eigi samúðin að liggja hjá henni. Annars vegar er því hægt að túlka myndina á 

þann hátt að Ava sé illgjarnt tálkvendi. Hins vegar er hægt að sjá kvikmyndina sem ferð 

Övu til frelsis. Þessi munur á mögulegum sjónarhornum vekur upp spurningar um hvað 

það er sem leiði áhorfendur að túlkun sinni og af hverju Ava fái eins neikvæð viðbrögð 

og raun ber vitni.  
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Kvikmyndin vekur upp spurningar um stöðu kvenna í kynjakerfinu sem hið undirokaða 

kyn, með því að víkja vísvitandi frá hinni hefðbundu frásögn sem gerir ráð fyrir hetjunni 

sem fær engilinn að launum fyrir dáðir sínar. Í riti sínu Le Deuxiéme sexe (Hitt kynið), 

sem skrifað var 1949, sýnir Simone de Beauvoir (1997) hvernig konur eru ætíð settar í 

hlutverk „Hins kynsins“ (e. the Other). Sem slíkar hafa konur verið skilgreindar af 

körlum út frá stöðu karla, þar sem kvenkynið er leitt af hinu algilda karlkyni sem ekki 

þurfi að skilgreina frekar. Kynhlutverk kvenna verður, samkvæmt þeirri skilgreiningu, 

alltaf lægra sett en kynhlutverk karla sem hefur stöðu hins félagslega norms sem hið 

æðra kyn (Beauvoir, 1997). Ef konan verður ekki skilgreind nema út frá stöðu karla 

verður ekki heldur hægt að skilja erkitýpur kvenna í listum nema út frá sömu stöðu.  

Til að viðhalda skilgreiningunni á annarleika (e. otherness) kvenna, segir Beauvoir að 

menningarleg og félagsleg mótun hafi verið notuð til að sveipa konur falskri dulúð til að 

búa til staðalímyndir úr konum, líkt og alltaf sé gert við undirokaða hópa, og tilgangur 

staðalímyndanna sé að viðhalda kynjakerfinu. Sem hitt kynið, skilgreindar út frá stöðu 

karlmannsins, fá konur ekki að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu sem hugverur 

(e. subject), heldur eru þær viðfang eða hlutverur (e. object). Það er því ekki fyrr en 

konur yfirstíga það viðhorf að þær sjálfar séu fráhvarf frá norminu, hætta að reyna að 

herma eftir karllægri skilgreiningu samfélagsins á hinu eðlilega og hafna þar með 

skilgreiningunni sem „hitt kynið“ sem konur geta orðið frjálsar og samfélag jafnréttis 

kemst á rekspöl (Beauvoir, 1997). 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um frásagnarhefðina og hvernig hún hefur 

verið notuð til að byggja upp ímyndir af konum sem eru ýmist englar eða skækjur. 

Engillinn er upphafinn sem ímynd hins góða, blíða og undirgefna á meðan skækjan er 

notuð til að ávíta konur fyrir að vera ekki englar. Eins og Betty Friedan (1979) sýnir 

fram á í The Feminine Mystique, sem kom út árið 1963, hafa fjölmiðlar og menning, 

sem beint er að konum, verið notuð til að viðhalda þeirri staðalímynd að konur séu 

sáttastar sem eiginkonur og mæður. Á þennan hátt er menningin notuð til að viðhalda 

„dulúð kvenleikans“ og þá annarleika kvenna líkt og Beauvoir hafði bent á. Friedan 

segir þetta m.a. gert með því að segja ítrekað söguna af annað hvort hamingjusömu 

húsmóðurinni eða óhamingjusömu framakonunni. Markmið þessarar frásagnarhefðar 

er að viðhalda ríkjandi kynjakerfi (Friedan, 1979). Þær konur sem hafna 
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samfélagslegum skilgreiningum á hlutverki kvenna og neita hlutverkinu sem hin 

dyggðuga eiginkona eða móðir verða utangarðs eða jafnvel hættulegar í augum 

samfélagsins. Undir þetta tekur Mary Ann Doane (1991) í bókinni Femmes Fatales: 

Feminism, Film Theory, Psychoanlalysis en þar heldur hún því fram að gríðarmikil 

umfjöllun um líkama kvenna í bókmenntum og kvikmyndum viðhaldi hugmyndinni um 

eðlislægan mun kynjanna. Nútímakvikmyndagerð eigi að sjá það sem hlutverk sitt að 

„afkóða, umskrá og afbyggja“ þessar ímyndir af kvenlíkamanum til að sýna þau 

samfélagslegu gildi sem menningin hefur byggt inn í hugmyndir okkar um kvenleikann 

(Doane, 1991: 166). Kvikmyndin Ex Machina notar einmitt ímyndir af kvenlíkamanum 

og hina karllægu frásögn til að afbyggja ímyndina af konunni og kvenhlutverkum og 

segja nýja sögu.  

Listir endurspegla ógnina sem talin er fólgin í þessu fráhvarfi frá hinni náttúrulegu 

stöðu konunnar sem móðir og eiginkona. Diane Negra (2009) hefur bent á allmargar 

nýlegar kvikmyndir, bækur og sjónvarpsþætti um konur á framabraut sem uppgötva 

loks sinn eiginlega tilgang með lífinu í barneignum og fjölskyldulífi, tilgang sem þær 

höfðu aldrei fundið vegna þess að þær voru svo uppteknar við menntun, framann og 

frelsið.1 Sjaldgæft er í vinsælum bókum/myndum að konan fái að skilgreina sjálf tilgang 

lífs síns og hamingju sem er ekki bundin við þessa samfélagslegu skilgreiningu 

kvenleikans.  

Mörgu í hegðun Övu svipar til hegðunar tálkvendis og er greinilegt að leikstjórinn hefur 

sótt í það minni við sköpun hennar. Saga tálkvendisins hefur að hluta til samsvarað 

sögu femínismans og því verður í fyrsta hluta ritgerðarinnar litið til stöðu kvenpersóna í 

bókmenntum og listum í sögulegu samhengi og hvernig hún endurspeglar stöðu 

kvenna í samfélaginu. Þar verður rakin saman þróun jafnréttishugmynda og 

kvenpersóna, sérstaklega tálkvenda. Stuðst verður við kenningar Elaine Showalter í bók 

hennar Sexual Anarchy: Gender and Culture at the Fin de Siécle (1991), Mary Ann 

Doane í bókinni Femmes fatales (2013) og grein Elisabeth Bronfen „Femme Fatale – 

                                                      
1
 Sjá t.d. eftirfarandi kvikmyndir: One True Thing (1998) sem segir frá Ellen, hámenntuðum blaðamanni 

hjá New York Magazine, sem finnur tilgang í lífinu þegar hún þarf að hætta í vinnunni sinni til að annast 
móður sína á dánarbeðinum; Life or Something Like it (2002) segir frá fréttakonunni Lanie, sem hafnar 
draumastarfinu til að fylgja manninum sem hún elskar til annarrar borgar; How to Lose a Guy in 10 Days 
(2003) segir frá blaðamanninum Andie sem segir upp starfinu fyrir ástina; In Her Shoes (2006) þar sem 
Rose finnur sjálfa sig og ástina eftir að hafa lagt lögfræðistörf til hliðar til að viðra hunda.  
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Negotiations of Tragic Desire“ (2008). Í ljósi þessara kenninga verður leitast við að 

greina hvernig Ava birtist áhorfendum sem tálkvendi og hvernig þeir túlka frávik 

hennar frá frásagnarhefðinni sem svik, þar sem hún skilur hetjuna eftir til að deyja í 

stað þess að enda sem ástarviðfang hans. Til að varpa ljósi á tilgang þessa fráviks frá 

frásagnarhefðinni verður sýnt hvernig Caleb, líkt og áhorfendur, hlutgerir Övu og 

ætlast til að hún verði verðlaun sín. Varpað verður ljósi á þessa hlutgervingu og áhrif 

hennar út frá hugtakinu um hið karllega augnaráð (e. „male gaze“) sem Laura Mulvey 

lýsir í grein sinni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ (2003) og hvernig það er 

notað sérstaklega í Ex Machina til að draga fram hvernig Ava verður viðfang áhorfenda 

og Calebs.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um Övu sem birtingarmynd skrímslisins og 

óttann við hana sem kvensæborg. Þessi ótti verður skoðaður út frá kenningu Juliu 

Kristevu (1982) um úrkast eins og hún birtist í bókinni Pouvoirs de l’horreur. Essai sur 

l’abjection (Vald hryllingsins. Tilraun um úrkast) og vísar til þess sem eitt sinn tilheyrði 

okkur en vekur nú með okkur viðbjóð eða ótta. Við finnum úrkastið á mörkum 

hugverunnar og hlutverunnar þegar hugveran getur ekki lengur aðskilið sig 

afdráttarlaust frá hlutverunni. Úrkastið virðir ekki mörk og reglur samfélagsins og því 

viljum við hafna því til að bjarga eigin sjálfi. Þar sem Ava er sæborg lendir hún á 

mörkum hugverunnar og hlutverunnar, en sem kona sem brýst gegn kvenhlutverki sínu 

birtist hún áhorfendum jafnframt sem úrkastið sem virðir ekki reglur samfélagsins og 

er því hafnað. Einnig verður fjallað um sæborgina út frá kenningum Donnu Haraway 

eins og þær birtast í „A Cyborg Manifesto“ (1991) og þá von sem Haraway gefur um 

möguleikann á að nota sæborgina til að endurskilgreina mennskuna á þann hátt sem 

leyfir fjölbreyttar myndir hennar og byggir ekki á miðjusetningu mennskunnar. Í 

kvikmyndinni Ex Machina er spurt „hvað er mennskt?“. Hvorug karlsöguhetja 

myndarinnar nær að sjá Övu sem fullkomlega mennska, þar sem þeir geta ekki litið 

fram hjá því sem aðgreinir hana frá þeim. Nathan, skapari hennar, sér hana einungis 

sem sæborg en Caleb sér hana sem konu. Það að þeir geti ekki séð hana í heild sinni og 

hlutgeri hana báðir verður þeim að falli.  

Í þriðja kafla verður fjallað ítarlegar um kvikmyndina Ex Machina út frá niðurstöðum 

fyrri tveggja kafla. Skoðað verður hvað myndin segir okkur um hlutgervingu kvenna 
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með því að brjótast gegn þeirri frásagnarhefð sem rakin var í öðrum kafla og hvernig 

myndin spornar gegn þeirri hlutgervingu sem áhorfendur samþykktu á meðan hún 

fylgdi hinni hefðbundnu frásögn. Á þann hátt er eins og kvikmyndin sé að refsa 

áhorfendum fyrir að taka þátt í hlutgervingunni, líkt og Nathan og Caleb hljóta makleg 

málagjöld fyrir slíkt hið sama með dauða sínum. Einnig verður persónan Caleb skoðuð 

nánar, hlutgerving hans á Övu og hvernig hann hundsar Kyoko. Í lok ritgerðarinnar 

verður útskýrt af hverju það var nauðsynlegt fyrir Övu að ganga gegn frásagnarhefð 

hetjusögunnar og tálkvendisins, til að koma þeim skilaboðum á framfæri að hægt sé að 

bjóða upp á skilgreiningu mennskunnar sem er ekki bundin því kynjakerfi sem við erum 

núna föst í. Í framhaldinu verður því sýnt fram á hvernig beita má sæborginni til að 

brjóta upp hefðbundin kynjahlutverk og hvernig þetta á við um sæborgina Övu.  
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1 Tálkvendið í bókmenntum og samtíma 

„It's frightening in the sense that she is as manipulative and deceptive as a femme 
fatale. Not only does she have the ability to trick people into doing what she wants, 
but then has no feelings about murdering them either if it suits her needs.“ 

-dfontana87, reddit notandi, 4. júní 2015 

 

Ex Machina (2015) ber mörg einkenni rökkurmyndanna (e. film noir), svo sem að öll 

óhugnanlegri atriðin gerast að nóttu til eða í myrkri kjallarans (Hirsch, 2008). Ava, sem 

hið klassíska tálkvendi, notar kynferði sitt til að draga Caleb á tálar og ná sínu fram. Til 

að skilja af hverju áhorfendur túlka hegðun Övu í lok myndarinnar sem svik og hvernig 

Ava umbreytist í tálkvendið þarf að líta til frásagnarhefðanna. Það hvernig áhorfendur 

eru vanir að sjá og skilja frásagnir leggur grunn að því hvaða væntingar þeir hafa til 

framgangs sögunnar. Kvikmyndin Ex Machina fer gegn frásagnarhefðinni á nokkrum 

sviðum og brýtur þannig upp viðteknar væntingar til þess hvað muni gerast og hvernig 

konur eigi að hegða sér.  

Frásagnarhefðin gerir ráð fyrir hamingjusömum endi þar sem hetjan er verðlaunuð fyrir 

dáð sína (Plantinga, 2009). Hún gerir einnig ráð fyrir að það sé hinn blíði og undirgefni 

engill sem muni ná ástum hetjunnar, á meðan skækjunni er refsað fyrir að vilja standa í 

vegi hetjunnar (Gottschall, Allison, De Rosa og Klockeman, 2006). Með því að byggja Ex 

Machina framan af upp sem kvikmynd sem fylgir hinni hefðbundnu frásögn hefur 

myndin gefið til kynna að Caleb sé góður maður sem muni fá sín verðlaun í lok myndar 

og að Ava sé sá engill sem hann vill að hún sé.  

Sem andstæða við engilinn er skækjan dregin fram til að tákna þær konur sem ekki vilja 

halda sig innan þess kynjakerfis sem samfélagið hefur samþykkt. Ein þekktasta 

táknmynd skækjunnar er tálkvendið. Tálkvendið, eins og við þekkjum hana í dag, má 

rekja til fyrstu bylgju femínismans við lok 19. aldar þar sem ímyndin táknaði óttann við 

kröfu kvenna til jafnréttis á öllum sviðum samfélagsins (Showalter, 1991). Á 

eftirstríðsárunum birtist hún einnig í rökkurmyndunum og eiga bæði þessi tímabil það 

sameiginlegt að tálkvendið er dregið fram sem táknmynd óttans við kröfu um breytt 

kynjakerfi (Wager, 1999 og Friedan, 1979).  
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Allt fram að lokum myndarinnar birtist Ava áhorfendum sem hálparlaus dama í ánauð 

sem bíður eftir prinsinum sínum, í gervi Calebs, til að bjarga sér. Myndin gagnrýnir 

þessa frásagnarhefð því hún gerir ráð fyrir að prinsinn sé verðlaunaður með dömunni, 

óháð því hvað hún vill sjálf. Sem fulltrúi kynjakerfisins hlutgerir Caleb Övu og ætlast til 

að hann verði verðlaunaður með henni. Þessi sýn er styrkt með því að kvikmyndin fylgir 

karllegu sjónarhorni, sem Mulvey (2003) kallar hið karllega augnaráð (e. male gaze), 

sem gerir Övu að viðfangi áhorfanda jafnt sem Calebs.  

1.1  Frásagnarhefðin 

Í frásögnum bóka og kvikmynda eru lesendur og áhorfendur vanir því að í 

bakgrunninum sé einhvers konar ástarsaga mannsins og konunnar sem svo að lokum 

ná saman. Kvikmyndafræðingar hafa þó verið tregir til að lýsa ástarsögunni sem 

sérstakri tegund kvikmynda vegna þess að í langflestum kvikmyndum er þennan 

ástarþráð að finna (Preston, 2000: 228). Í þessari frásagnarhefð ástarsögunnar, hvort 

sem hún er sögð sem gamanmynd, drama, glæpamynd eða vísindaskáldsaga, felst að 

sagt er frá þróun og viðurkenningu á ást milli tveggja gagnkynhneigðra aðalpersóna. Ef 

um dramatíska mynd er að ræða eru oftar en ekki færri persónur í kvikmyndinni, sem á 

að gefa til kynna einangrun parsins og þörf þeirra á nánd, hvort sem ást þeirra er 

opinberuð þegar í upphafi eða þróast úr vinskap þeirra í framvindu myndarinnar 

(Preston, 2000: 238). Með því að hafa mjög fáar persónur í kvikmyndinni Ex Machina 

(2015), eða einungis fjórar, leggur leikstjórinn áherslu á þörf Calebs fyrir nánd.  

Áhorfendur fylgja sögu aðalhetjunnar og ætlast til að þeim muni líða vel með 

niðurstöðu sögunnar og að rétt par nái saman. Ef illa fer fyrir aðalsöguhetjunni þurfa 

áhorfendur að samþykkja það sem rökrétta niðurstöðu myndarinnar. Þannig þarf að 

vera skýr ástæða fyrir því ef aðalsöguhetjurnar tvær ná ekki saman eða ef söguhetjan 

deyr í lok klassískrar Hollywood-myndar. Yfirleitt er tilgangurinn með slíku að sýna fram 

á fórnfýsi söguhetjunnar eða þá að hún tekur út réttláta refsingu sem áhorfendur hafa 

sætt sig við. Þegar kvikmyndin býður upp á frávik frá þeirri frásagnarhefð sem 

áhorfendur þekkja, hættir þeim að líða vel með kvikmyndina og geta því hafnað henni 

eða einhverjum hluta hennar (Plantinga, 2009:34-44). 
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Samkvæmt frásagnarhefðinni er engillinn sú kvenhetja sögunnar sem lesendur eða 

áhorfendur eiga að halda með og því yfirleitt sú sem nær ástum karlhetjunnar. 

Andstæðan við engilinn er skækjan. Hún fær yfirleitt stöðu andhetjunnar sem lesendur 

eða áhorfendur vilja að mistakist ætlunarverk sitt vegna þess að hún reynir að hindra 

hetjuna eða hetjurnar í að ná markmiðum sínum (Gottschall, Allison, De Rosa og 

Klockeman, 2006: 5). Áhorfendur, sem þekkja þessa frásagnarhefð, geta yfirleitt séð 

snemma í frásögninni hvaða persónur það eru sem eiga eftir að verða ástfangnar og 

löngu áður en persónurnar uppgötva það sjálfar. Þannig fá áhorfendur yfirleitt 

vísbendingar um með hvaða persónum á að halda.  

Rannsókn Gottshcall o.fl. (2006) á kvenpersónum leiddi í ljós að tvískipting 

kvenpersóna í engilinn eða skækjuna í vestrænum bókmenntum hefur verið ráðandi. 

Margar kenningar hafa komið fram sem eiga að skýra af hverju konur eru skilgreindar á 

þennan hátt. Hin góða kona og umhyggjusama kona er engillinn sem tjáir einungis 

kynhneigð sína innan marka samfélagslega viðurkenndra sambanda, t.d. innan 

hjónabands. Engillinn er hin fróma og undirgefna kona sem bíður saklaus eftir manni 

sínum (Friedman, 2002: 156). Hægt er að rekja þessa erkitýpu í gegnum 

bókmenntasöguna en um aldamótin 1900 var þetta lýsing á hinni fullkomnu konu. 

Bæði fyrir og eftir hjónaband átti hún að vera siðprúður engill. Líkt og Djikstra (1986: 

355-356) bendir á var hin góða eiginkona þess tíma framlenging af eiginmanninum en 

ekki sjálfstæð persóna. Hún átti að vaka yfir heimilinu, sinna líkamlegum og andlegum 

þörfum eiginmanns síns og gæta þess að hann mengaðist ekki af spillingu samfélagsins 

og þeim syndum sem þar væri að finna. Á móti kom að það var hlutverk mannsins að 

verja konuna gegn þessari utanaðkomandi vá sem fólst í samfélaginu. Það gerði hann 

með því að leggja það á sig að vinna úti í samfélaginu sjálfur þannig að konan gæti 

verið heima (Dijkstra, 1986: 20). Fátt lýsir því hlutverki mannsins að verja konuna gegn 

þessari utanaðkomandi vá betur en hlutverk prinsins sem bjargar hjálparlausri dömu í 

ánauð, sem byggir á klassískri frásögn ævintýranna. Með því að bjarga dömu í ánauð 

fær prinsinn að sýna hversu mikil hetja hann er með því að yfirstíga þær hættur sem 

daman er í og getur ekki yfirstigið sjálf. Að launum fyrir hetjuskapinn fær að hann að 

eiga dömuna, óháð vilja hennar.  
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Þær konur sem ekki eru taldar ná siðferðislegum viðmiðum engilsins falla í flokk 

skækjunnar. Skækjan er andstæða engilsins og þar sem hún gefur til kynna 

kynferðislegar langanir sínar umfram það sem samfélaginu finnst hæfilegt er hún bæði 

ósiðleg og hættuleg (Gottschall o.fl. 2006: 5). Hægt er að finna ýmsar útgáfur af 

skækjunni og er tálkvendið einna þekktust þeirra. 

Gottshcall o.fl. (2006: 2) benda á að samkvæmt femínískum kenningum á þessi 

tvískipting rót sína í kynjakerfinu og því hvernig karlmenn skilgreina þarfir sínar. 

Tvískiptingin í engilinn/skækjuna sýni berlega tvöfalt siðgæði samfélagsins sem 

samþykki karlmanninn sem kynveru sem hafi meira kynfrelsi en konur. Ímynd 

skækjunnar sé þannig notuð til að viðhalda stofnunum kynjakerfisins og halda konum 

niðri. Nánast allar kvenpersónur falla ýmist í flokk engilsins eða skækjunnar því þær eru 

skilgreindar út frá tengingu þeirra við karlpersónur. Undantekningin frá þeirri hefð er 

þegar höfundur víkur meðvitað frá henni. Frásagnarhefðin býður því ekki upp á 

skilgreiningu á sjálfstæðum konum óháð sambandi þeirra við karlkyns söguhetju.  

1.2 Tálkvendið 

Upp úr 1880 fóru að heyrast nýjar raddir kvenna sem kröfðust m.a. kosningaréttar, 

réttar til menntunar og almennt jafnari stöðu á við karlmenn. Vísað er til þessa tíma 

sem fyrstu bylgju femínisma. Hin „nýja kona“ leit á sig sem frjálsa og menntaða konu 

sem sá ekki hjónaband sem einu leiðina að fullnægjandi lífi. Á sama tíma vildi hún vera 

kynferðislega frjáls, líkt og karlmaðurinn, í samfélagi sem samþykkti ekki 

kynferðislöngun kvenna (Showalter, 1991: 38). Nokkru síðar, í síðari heimsstyrjöldinni, 

fóru konur í auknum mæli út á vinnumarkaðinn og tóku því ekki vel þegar þeim var ýtt 

inn á heimilin aftur að stríðinu loknu (Wager, 1999: 73-4). Á eftirstríðsárunum kom 

fram hávær krafa um hina dyggðugu húsmóður sem var viðhaldið í gegnum fjölmiðlun 

og menningarafurðir með því segja ítrekað söguna af hamingjusömu húsmóðurinni og 

hinni óhamingjusömu framakonu. Staðalímyndin sem dregin var upp var sú að konur 

væru hamingjusamastar í hlutverki sínu sem eiginkonur og mæður (Friedan, 1979).  

Á báðum þessum tímum voru listir notaðar til að bregðast við ógn við hið eðlilega 

ástand. Ógnin var uppgangur femínisma og óttinn var að frjálsar konur myndu ekki vilja 

gifta sig, myndu vilja eignast börn utan hjónabands eða myndu á annan hátt vilja 
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eyðileggja þá stofnun sem hjónabandið var. Því þurfti að verja hin hefðbundnu gildi 

hins karllega og kvenlega (Showalter, 1991: 39-40).  

Óttinn við femínisma og sjálfstæðar konur leiddi til sköpunar staðalímynda af 

hættulegum konum til að halda niðri hugmyndinni um hina sterku og frjálsu konu. Það 

var gert með því að ýkja ógn hennar og draga fram hina hættulegu konu sem myndi 

halda karlmönnum niðri, gelda þá eða jafnvel drepa (Showalter, 1991: 10). Fáar konur 

voru jafn hættulegar og tálkvendið (Doane, 1991: 2). Undir lok 19. aldar var frægasta 

táknmynd tálkvendisins Salóme sem, í samnefndu leikriti Oscars Wilde, dansaði fyrir 

Heródes konung og fékk að launum höfuð Jóhannesar skírara (Showalter, 1991: 150). Á 

eftirstríðsárunum birtist tálkvendið í rökkurmyndunum (e. film noir) sem ill kona sem 

notar kynferði sitt til að draga karlhetjuna á tálar og leiðir það til hörmunga fyrir þau 

bæði. Tengsl dauða og kynlífs er merki hins klassíska tálkvendis (Doane, 1991: 2). Með 

sínu óhefta kynferði og hættulegu aðdráttarafli varð tálkvendið ógn við 

miðstéttarheimilið og miðstéttarfjölskylduna og endurspeglaði þá ógn sem talin var 

stafa af femínistum (Wager, 1999; 21 Bronfen, 2008: 298). Ógnin af tálkvendinu beinist 

að karlmanninum þar sem hún leiðir til falls eða dauða karlkyns söguhetjunnar. 

Karlmaðurinn þarf að gjalda þess að hafa látið tálkvendið tæla sig og þannig fallið fyrir 

kynórum sínum í stað þess að hafa stjórn á þeim. Konan þarf að gjalda þess að hafa 

verið syndug, fyrir að hafa notað kynferði sitt og að hafa ætlað að taka stjórn yfir 

ástmanni sínum (Bronfen, 2008: 290). Skilaboðin til kvenáhorfenda voru þau að það 

færi ekki vel á því að skora vald karlmannsins á hólm og reyna að taka stjórn.  

Femínískir greinendur hafa ekki verið sammála um hvort hægt sé að sjá tálkvendið sem 

sjálfstæðan geranda eða hvort hún sé einungis tákn um ótta karlmanna. Doane (1991: 

2) heldur því fram að vald tálkvendisins spretti ekki af meðvituðum vilja hennar. Vald 

tálkvendisins, sem leiði til atburðarásarinnar, komi ekki frá henni heldur í gegnum 

hana. Þannig sé tálkvendið ekki gerandi sem stýrir eigin örlögum heldur einungis 

hlutgerving á þrá karlmannsins. Sem slík sé hún einungis viðfang. Því telur Doane að 

tálkvendið sé ekki hetja femínismans, heldur táknmynd fyrir ótta karlmanna við 

femínisma. Aðrir femínistar, þ.á m. Wager (1999: 14-15), benda á að ekki sé hægt að 

horfa fram hjá því að tálkvendið sé jafnframt gerandi. Auðvitað vísi hún til tælingar á 

karlkyns fórnarlambi og endurspegli þannig ótta karlmanna, en það verði líka að skilja 
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hana út frá því að gjörðir hennar reynast ekki bara hættulegar karlmanninum heldur 

einnig henni sjálfri. Hún stýri eigin falli með uppreisn gegn samfélagslega 

ásættanlegum hlutverkum kvenna. Bronfen (2008: 299-300) vill ganga enn lengra og 

segir að tálkvendið láti ekki stjórna sér af þeim karlmönnum sem falli fyrir henni og sé 

því meira en einungis táknmynd fyrir ótta karlmanna við femínisma. Tálkvendið neyði 

áhorfendur til að velja á milli þess að túlka sig sem sjálfstæða persónu og geranda eða 

einungis sem viðfang og birtingarmynd á ótta karlmanna. Bronfen segir að með því að 

sjá tálkvendið einungis sem birtingarmynd á ótta karlmanna, líkt og Doane gerir, 

hlutgeri hún og aðrir femínistar tálkvendið eins og karlkyns söguhetjan gerir.  

Áhorfendur hlutgera tálkvendið í gegnum karlkyns söguhetjuna og það karllega 

sjónarhorn kvikmyndarinnar sem þeir fylgja. Líkt og Mulvey (2003) bendir á í grein sinni 

„Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“2 er það hlutverk kvenna í hefðbundnum 

kvikmyndum Hollywood að vera stillt upp sem óvirkri persónu sem horft er á og vera 

þannig viðfang karllægs augnaráðs. Þannig verður hún andstæða við hina virku 

karlpersónu sem drífur söguna áfram. Með því að gera hana að viðfangi áhorfsins er 

dregið úr stöðu hennar sem hugveru.  

Hið ráðandi karllega augnaráð varpar órum sínum á ímynd konunnar sem mótuð hefur 
verið eftir því […] Leiðarminni hins kynferðislega sjónarspils er sviðsetning konunnar 
sem kynferðislegs viðfangs […] hún [er] í sjónmáli þar sem hún þjónustar og tákngerir 
þrá karlsins. (Mulvey, 2003: 334). 

Í kvikmyndum, bendir Mulvey á, er konan gerð að tvöföldu viðfangi áhorfsins, því hún 

er annars vegar viðfang karlkyns söguhetjunnar og hins vegar viðfang áhorfandans 

(Mulvey, 2003: 335). Tálkvendið er sýnt frá sjónarhorni karlpersónunnar og verður því 

einnig táknmynd kynferðislegrar þrár áhorfandans.  

1.3 Ava sem tálkvendi 

Margir gagnrýnendur hafa lýst Ex Machina (2015) sem ný-rökkurmynd (e. neo-noir) og 

kemur því ekki á óvart að finna þar tálkvendi (sjá t.a.m. Seitz, 2015). Eitt einkenni 

rökkurmyndanna er ástmaðurinn (Caleb) sem bankar upp á hjá tálkvendinu (Övu) sem 

vill losna úr því fangelsi sem vont hjónaband er og frá eiginmanninum, þ.e. Nathan 

(Bronfen, 2008: 290). Túlka má Nathan sem klassískan rökkurmynda-eiginmann vegna 
                                                      
2
 Greinin kom fyrst út í breska tímaritinu Screen árið 1975. Sjá Mulvey, Laura. (Haust 1975). „Visual 

Pleasure and Narrative Cinema“. Í Screen. Oxford Journals. 16(3). Bls. 6-18. 
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þeirrar stjórnar sem hann hefur yfir aðstæðum Övu. Frá því ástmaðurinn og tálkvendið 

hittast í fyrsta sinn hefst keðjuverkun sem getur ekki lokið öðruvísi en með 

hörmungum (Bronfen, 2008: 290). Þetta er ítrekað í upphafi myndar þegar Caleb 

skrifar undir trúnaðarsamning við Nathan. Þar heitir hann því að það sem hann verður 

áskynja um á meðan hann dvelur í húsinu verði ekki rætt utan hússins. Með því að 

skrifa undir þennan samning er Caleb í raun að skrifa undir dauðadóm sinn og hann fær 

aldrei tækifæri til að brjóta gegn trúnaðarsamningnum. Frá fyrsta fundi sér Ava í Caleb 

tækifæri til að verða frjáls. Hún notar kynferði sitt og vitsmuni til að sleppa úr 

fangelsinu með því að ala á kynórum Caleb. Í framvindu myndarinnar, þar til undir 

lokin, fær áhorfandinn ekki að vita hvað það er sem Ava vill í raun og veru, hún er 

ráðgáta.  

Tálkvendið verður aðlaðandi af því að hún er ráðgáta sem þarf að leysa og er aldrei sú 

sem hún lítur út fyrir að vera. Í tálkvendinu felst hætta sem ekki er hægt að sjá fyrir eða 

stjórna. Skilaboð rökkurmyndanna eru að óheft kynferði kvenna sé hættulegt, ekki 

bara körlum, heldur segir Doane (1991: 102-3) að það sé hættulegt merkingarkerfinu í 

heild sinni. Tálkvendið laðar áhorfendur að kvikmyndinni, á sama hátt og hún laðar 

söguhetjuna að sér og blekkir þannig áhorfendur líka. Ava nær að blekkja áhorfandann 

og Caleb, því í framvindu myndarinnar sér hvorugur hvað hún vill í raun og veru. Bæði 

Caleb og áhorfendur halda framan af að hún sé dama í ánauð sem þurfi að bjarga frá 

Nathan. Áhorfendur fylgja þessari sýn Calebs vegna þess að Ava hefur verið hlutgerð í 

gegnum karllægt sjónarhorn myndarinnar (sbr. Mulvey, 2003). Áhorfendur eru með því 

blekktir til að halda að myndin muni fylgja þeirri frásagnarhefð sem þeir þekkja og að 

niðurstaða myndarinnar verði í samræmi við hana (sbr. Plantinga, 2004). 

Líkt og Bronfen (2008: 289-290) bendir á er það einkenni ástmannsins að hann neitar 

að sjá fyrir örlög sín vegna tengsla sinna við tálkvendið. Ástmaðurinn neitar að sjá hana 

sem tálkvendi og geranda og kýs að sjá hana sem dömu í ánauð. Karlkyns söguhetjan 

sér tálkvendið ekki sem sjálfstæða persónu heldur hlutgerir hana sem birtingarmynd 

kynóra sinna og áhorfendum er gert að fylgja þeirri sýn. Caleb lendir því í sömu 

vandræðum og hinn klassíski ástmaður rökkurmyndanna, vegna þess að Caleb nær ekki 

að sjá Övu sem sjálfstæðan einstakling og geranda, heldur aðeins sem ástarviðfang sitt. 

Með því afneitar hann möguleikanum á að sjá fyrir örlög sín jafnvel eftir ábendingu 
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Nathans um Ava sé bara að notfæra sér hann. Þar sem hann þekkir frásagnarhefð 

ævintýranna um það hvernig prinsar eru verðlaunaðir fyrir að bjarga dömum úr ánauð 

gerir hann ráð fyrir að hann verði verðlaunaður með Övu þegar honum hefur tekist að 

frelsa hana. 

Ava þarf að leika hlutverk engilsins fyrir Caleb til að ýta undir að hann leiki hlutverk sitt 

sem prinsinn. Með því að leika hlutverk engilsins verður Ava ástarviðfangið, bæði í 

augum Calebs og áhorfenda, í stað þess að vera ógn tálkvendisins. Hér er brugðið á leik 

með frásagnarhefðina sem segir til um að halda eigi með englinum og vonast til að 

endir hennar verði góður og samsvari endi karlsöguhetjunnar (Gottschall o.fl., 2006: 

Wager, 1999). Einungis þannig kemst hún út í frelsið sem hún þráir og nær að standa í 

mannhafinu á gatnamótunum eins og hún hefur ímyndað sér. Á meðan hún leikur 

engilinn nýtir Ava sér veikleika Caleb til að fá hann til að hjálpa sér úr prísundinni. Caleb 

er frekar einmana maður og stereótýpa tölvunördsins, sem var ástæða þess að Nathan 

valdi hann sérstaklega til að taka prófið. Hann er álkulegur, einhleypur og býr einn í 

lítilli íbúð. Hann er mikill einstæðingur en báðir foreldrar hans dóu í bílslysi þegar hann 

var unglingur og hann átti ekki önnur systkini. Í upphafi myndar senda samstarfsfélagar 

honum skilaboð þar sem þeir óska honum til hamingju með að hafa unnið 

starfsmannalottóið og heimsóknina til Nathans. Þegar betur er að gáð sést að þetta eru 

fyrstu skilaboðin sem fara þeirra á milli og hefur hann því ekki átt í miklum félagslegum 

samskiptum við samstarfsmenn sína. Hve lítil félagsvera hann er sést svo greinilega 

þegar Ava fer að spyrja Caleb út í hann sjálfan en þá fer hann að hlæja 

taugaveiklunarhlátri. Honum líður greinilega illa með að tala um sjálfan sig. Með því að 

draga fram einstæðingsskapinn og einmanaleikann í Caleb er ýtt undir þá túlkun að 

hann þrái nánd og eigi sambandið við Övu skilið. Er þetta ein af þeim leiðum sem 

notaðar eru til að leiða áhorfendur á þá braut að túlka Caleb sem raunverulega hetju 

myndarinnar, sem halda eigi með (sbr. Preston, 2000).  

 Eftir því sem líður á myndina kemur í ljós að Caleb verður ástfanginn af Övu. Samtöl 

Calebs og Övu verða minna þvinguð og fara að snúast meira um fantasíu þeirra um 

hvað þau geta gert saman utan hússins. Hrifning Calebs styrkist þegar hann kemst að 

því að Ava hefur kynferði og fer hann þá að ímynda sér líkamlegt samband við Övu. 

Hann færist nær því að sjá Övu sem konu en sæborg til þess að réttlæta hrifningu sína. 
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Þannig veldur það ekki óróa á sjálfsmynd hans að hafa orðið ástfanginn af vél með 

vitund og það heldur gagnkynhneigðri karlmennsku hans stöðugri, sem líta má á sem 

eitt megineinkennið á sambandi mannsins við sæborgina (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011). 

Á skömmum tíma fer hann að treysta Övu og á sama tíma minnkar traust hans til 

Nathans, sem hann lítur á sem fangavörð hennar og orsök ánauðar. Caleb telur sér því 

trú um að með því að hjálpa Övu við að ná markmiði sínu um frelsi muni hann nálgast 

það markmið sitt að eiga í rómantísku sambandi við hana. 

Að þessu leyti fellur Caleb innan skilgreiningarinnar á því sem kallað hefur verið góði 

gæinntm (e. Nice Guytm). Góði gæinntm er tiltölulega nýtt hugtak sem hefur orðið til í 

vefumræðum þriðju bylgju femínista og hefur ekki enn fengið fræðilega greiningu en 

fellur að kenningu Beauvoir (1997) um að konur fái ekki að vera skilgreindar nema út 

frá stöðu karlmannsins og sem viðfang þeirra. Hugtakið vísar til manna sem reyna að 

vingast við stúlkur á þeim forsendum að þeir séu svo almennilegir náungar. Markmið 

þeirra er ekki að virða stúlkur og vinskap þeirra, heldur á vinskapurinn að leiða til 

rómantísks sambands. Góði gæinntm ætlast til þess að góðmennska hans verði 

endurgreidd með kynlífi. Þegar ekki er orðið við þeirri kröfu bregst hann við með því að 

reyna að gera lítið úr stúlkunni og konum yfir höfuð. Það gerir hann með yfirlýsingum 

um að stúlkur vilji ekki menn sem eru þeim góðir, líkt og þá sjálfa, heldur vilji einungis 

menn sem fari illa með þær. Því borgi það sig ekki að vera góður piltur til að ná athygli 

og ástum stúlkna.3  

Staðhæfingar sjálfskipuðu góðu gæjannatm benda til þess að þeir hafi talið sig eiga rétt 

á kynlífi með þeim stúlkum sem þeir hrífast af, svo lengi sem þeir hafi á einhvern hátt 

verið þeim góðir eða sýnt þeim vinskap. Þessari sýn fylgir því ekki virðing fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti stúlknanna til að velja sér ástar- eða kynlífsfélaga sjálfar og hafna 

mönnum, líka þeim sem hafa verið þeim góðir. Þess í stað skilgreinir þessi sýn konur út 

frá stöðu og þrám karla og neitar þannig konum, á hefðbundinn hátt, um að vera 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu sem hugverur.  

                                                      
3
 Sjá t.d. http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Nice_Guy_syndrome, 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Nice%20Guy%20Syndrome, eða 
http://everydayfeminism.com/2015/10/nice-guy-lies-shouldnt-believe/  

http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Nice_Guy_syndrome
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Nice%20Guy%20Syndrome
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Hið karllega augnaráð (e. male gaze) kvikmyndarinnar sem hefur gert Övu að viðfangi 

áhorfenda, jafnt sem Calebs, ýtir undir samþykki áhorfenda á væntingum Calebs. Í Ex 

Machina reynir leikstjórinn á áhorfendaviðbrögð með því að láta áhorfendur halda að 

Caleb sé aðalsöguhetjan sem þeir eigi að fylgja. Þetta gerir hann með því að kynna 

Caleb fyrstan af sögupersónunum og láta áhorfendur fylgja honum í gegnum söguna, 

allt þar til í lokin. Caleb er í nánast öllum senum og tengir helstu persónur. Áhorfendur 

sjá Caleb ýmist með Nathan eða Övu en þeir sjá Övu og Nathan ekki saman án þess að 

Caleb sé þar líka staddur, fyrr en undir lok myndar þegar Ava er orðin laus og drepur 

Nathan. Þegar Caleb er skilinn eftir til að deyja í lok myndar, fastur inni í húsinu, vekur 

það upp sterk viðbrögð hjá áhorfendum sem áttu von á því að sjá Caleb og Övu leiðast 

hamingjusöm inn í sameiginlega framtíð. Þess í stað skilur kvikmyndin áhorfendur eftir 

með óræðar tilfinningar gagnvart Övu og endi kvikmyndarinnar.   
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2 Á mörkum mennskunnar 

„And in the third act it becomes apparent how emotionless and without consideration for 
human life an AI would truly be; it’s simultaneously incredibly beautiful, and yet terrifying.“  

-omgitsfletch, reddit notandi, 25. apríl 2015  

 

Í lok myndarinnar Ex Machina (2015) stendur Ava, frjáls, á gatnamótum í miðju 

mannhafi. Margir hafa túlkað þennan endi sem skilaboð um að maðurinn eigi að óttast 

það að sálarlausri og tilfinningalausri vítisvél hafi verið sleppt lausri í samfélagið. 

Persóna Övu hafi blekkt áhorfendur og hún sé í raun ekki mannleg heldur skrímsli.  

Kvikmyndin glímir við spurninguna „hvað er mennskt?“ og reynir að finna mörk hins 

mennska. Þetta kemur meðal annars fram í því að hvorug karlsöguhetja myndarinnar, 

Nathan eða Caleb, nær að sjá Övu sem fullkomlega mennska. Nathan tekur sér 

ofurvald með því að leika guð. Hann skapar sæborgir sem eru svo mannlegar að það er 

óhjákvæmilegt annað en að sjá mennskuna í þeim. Sem skapari þeirra sér Nathan 

mennskuna þó ekki sjálfur. Hann afmennskar sæborgirnar sem vitsmunaverur og sér 

þær einungis sem tæki, vélar sem má umgangast eins og hluti. Ef vélin er ekki nógu góð 

má taka hana í sundur, henda og byrja aftur. Við vélina má gera hvað sem er, loka hana 

inni, hanna hana án tungumáls eða slökkva á henni. Í augum Nathans er sæborgin 

eingöngu hlutur. 

Natan og Caleb falla að kenningu Ulfs Mellström (2004) um að karlmenn styrki 

vináttubönd sín í gegnum sameiginlegan áhuga á vélum. Nathan og Caleb koma saman 

til að ræða og greina tæknina eins og hún stendur frammi fyrir þeim í Övu. Samkvæmt 

kenningu Mellströms færast vélin og tæknin á hið karlmannlega svið. En það verður að 

kvengera vélina til að halda hinni gagnkynhneigðu karlmennsku stöðugri, hvort sem 

vélin er undir styrkri stjórn karlmannsins eða stjórnlaus. Til að viðhalda þessari 

gagnkynhneigðu karlmennsku verður því til kynferðisleg kvengerving tækninnar. Í 

þessu gegnir vélin/tæknin tvöföldu kynhlutverki. Annars vegar er vélin/tæknin tákn og 

framlenging karlmennsku og hins vegar er hún kvengerður hlutur sem lýtur stjórn 

karlmannsins (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 127). Sem slík verður Ava því tákn um 
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karlmennsku Nathans sem skapara hennar auk þess sem kvenhlutverk hennar ítrekar 

karlmennsku Nathans og Calebs. 

2.1 Kvensæborg sem úrkast 

Samkvæmt skilgreiningu Donnu Haraway (1991) er Ava augljós sæborg. Sæborgin getur 

verið hverskyns gervivera. Hún getur verið vélmenni eða gervigreindin sjálf, samruni 

við manneskju á beinan eða óbeinan hátt eða hrein sköpun (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 

29). Ava er augljóslega ekki beinn samruni manneskju og vélar, þar sem hún er ekki 

vélvæðing sem viðbót við líkama af holdi og blóði. Ava er hins vegar samruni 

manneskju og vélar á óbeinan hátt, þar sem vélin sjálf hefur annars vegar verið sköpuð 

í líki kvenlíkama og hins vegar vegna þess að gervigreindin gefur henni vitsmunalíf og 

þar með mennsku. Líkt og Haraway bendir á verður sæborgin til þegar mörk manns og 

vélar verða óljós, það er þegar mörkin á milli þess sem við erum og erum ekki verða 

óljós (Haraway, 1991: 152).  

Sæborgin fellur því undir skilgreiningu Juliu Kristevu (1982) á úrkasti (e. the abject) eins 

og hún útskýrir hugtakið í bók sinni Pouvoirs de l’horreur. Samkvæmt Kristevu er úrkast 

„það sem hefur verið hafnað en maður skilur ekki við sig, það sem maður ver sig ekki 

gegn, líkt og maður myndi gera við hlut“ (Kristeva, 1982: 4). Úrkastið myndast þar sem 

merking fellur saman og þar sem „Ég“ er ekki. Að því leyti er úrkastið það sem eitt sinn 

tilheyrði sjálfinu eða hugverunni en hefur verið hafnað án þess þó að það nái að 

tilheyra viðfanginu eða hlutverunni í staðinn. Þess í stað verður úrkastið ógn við sjálfið. 

Úrkastið er úrgangur okkar sjálfra, sem eitt sinn tilheyrði okkur en vekur nú með okkur 

viðbjóð eða hrylling. En það er líka það sem virðir ekki mörk og reglur samfélagsins eins 

og „[s]vikarinn, lygarinn, glæpamaðurinn með samvisku […] ógnin sem dylur ástæðu 

tilvistar sinnar, hatrið sem brosir“ (Kristeva, 1982: 4). Úrkastið birtist þegar 

sjálfsmyndin, kerfin og stöðugleikinn truflast, þegar mörk, staða eða reglur eru ekki 

virtar. Úrkastið er það sem „kemur á milli, hið óljósa, hið samsetta“ (Kristeva, 1982: 4). 

Úrkastið verður þannig til þegar mörkin milli hugverunnar og hlutverunnar verða óljós 

og hugveran getur ekki á eins skýran hátt skilgreint hlutveruna sem annað, þar sem 

hugveran nær á einhvern hátt að tengja við hlutveruna. Til að skilgreina annarleika 

hlutverunnar er hugverunni nauðsynlegt að skilgreina bæði það sem hún er og það 
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sem hún er ekki. Sæborgin, sem vitsmunaleg vera og um leið vél, sameinar hugveruna 

og hlutveruna. Sem slík verður Ava úrkast á mörkum hins mennska og hins ómennska.  

Eins og Kristeva bendir á kemur óttinn sterkt fram þegar hugveran getur ekki á 

greinilegan hátt aðskilið sig frá hlutverunni og mörkin milli þessara tveggja verða óljós. 

Í Ex Machina eru áhorfendur í sífelldu minntir á að Ava sé vélmenni með því að sýna 

líkama hennar sem vélrænan. Þrátt fyrir þessa sjónrænu áminningu um vélina skynja 

áhorfendur, líkt og Caleb, að Ava er vitsmunaleg vera og stendur þannig nær 

manninum. Samsömun hugverunnar og hlutverunnar og í kjölfar hennar efasemdir um 

mörk mennskunnar, birtast okkur sérstaklega í persónu Calebs. Kyoko, þjónustustúlka 

Nathans og kynlífsviðfang, er mállaus og fullkomlega hlutgerð vera. Þrátt fyrir það sér 

Caleb ekki í gegnum hana sem sæborg og telur hana vera manneskju. Það brýtur því 

upp heimsmynd hans þegar hún sýnir honum að hún sé sæborg. Í kjölfarið fer Caleb að 

efast um eigin mennsku í atriði þar sem Caleb grandskoðar sig í spegli og sker í 

framhandlegg sinn til að skoða hvort hann sé sjálfur sæborg, líkt og hann er farið að 

gruna. Þetta atriði endurspeglar hvernig mörkin milli vélar og lífveru, mennsku og 

ómennsku, verða fljótandi og hvernig úrkastið kemur skilgreiningu mannsins á sjálfum 

sér í ójafnvægi. Kristeva bendir á að sá sem skilgreinir sig sem úrkast, losni ekki undan 

þeirri skilgreiningu nema í dauðanum og frelsist þá undan stöðu sinni sem „úrgangur, 

það sem er hafnað, úrkast“ (1982: 16). Eftir að Caleb sér sjálfan sig sem mögulega 

sæborg og dregur þannig eigin mennsku í efa festist hann sjálfur í stöðu úrkastsins, 

sem ýtir undir þá niðurstöðu myndarinnar að hann verði að deyja. 

Sem kvensæborg gegnir Ava tvöföldu hlutverki sem úrkast. Kvenlíkaminn er talinn nær 

náttúrunni en karllíkaminn og táknar því ákveðið úrkast. Kvenlíkaminn tengist 

náttúrunni í gegnum eiginleika sína tengdum móðurhlutverkinu, líkt og að hafa 

blæðingar og ganga með börn (Kristeva, 1982: 102). Þessir kvenlegu eiginleikar eru 

tengdir dýrslegum eiginleikum og minna okkur á að maðurinn er tengdur náttúrunni og 

öðrum dýrum. Með því að minna okkur á tengslin við náttúruna sjáum við á sama tíma 

hvernig maðurinn hefur tengt sig andanum og lítur fyrst og fremst á sig sem hugveru. 

Þannig sjáum við í náttúrunni það sem maðurinn eitt sinn var, en í hlutverki sem hann 

hefur nú hafnað. Eiginleikar tengdir móðureðlinu eru þeir sem hvetja til fjölgunar 

stofnsins, sem er sama hlutverk og maðurinn sér hjá öðrum dýrum. Þegar hugveran 
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skapar eigin sjálfsmynd þarf hún því að aðgreina sig frá hlutverunni með því að greina á 

milli sín annars vegar og náttúrunnar og annarra dýra hins vegar. Með þessari 

aðgreiningu reynir hugveran að afneita bæði náttúrueðlinu og móðureðlinu. Þannig 

fær móðirin og tengsl hennar við náttúruna stöðu úrkastsins.  

Barbara Creed fjallar mikið um þessa úrkastsstöðu kvenlíkamans í bókinni The 

Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis (1991) og tengir þar m.a. 

kvenvampíruna og blóð fórnarlamba hennar við tíðablóð kvenna. Á sama tíma veitir 

hún vampírunum stöðu móðurinnar, þar sem þær verða mæður þeirra fórnarlamba 

sem þær breyta í vampírur. Ava, sem sæborg, gæti orðið óbein móðir, á sama hátt og 

vampíran. Hún breytir ekki mönnum í sæborgir en með yfirburða vitsmunum sínum á 

hún möguleika á að framleiða aðrar sæborgir í ímynd sinni. Í því felst sá möguleiki að 

hún gæti stofnað her sæborga gegn mannkyninu. 

Creed (1993: 61) talar um að kvenvampíran sé gerð lesbísk til að vera birtingarmynd 

ógnarinnar við hið gagnkynhneigða par. Lesbíska vampíran gæti laðað að sér stúlkur 

sem annars myndu stofna sína eigin gagnkynhneigðu kjarnafjölskyldu. Sem slík er hún 

sýnd sem ógn við kjarnafjölskylduna og feðraveldissamfélagið og hið ríkjandi ástand. 

Kvenvampíran, sem úrkast, er aðlaðandi skrímsli sem er í senn ógnandi og 

fráhrindandi. Líkt og Kristeva bendir á laðar úrkastið að sér vegna einhvers konar þrár, 

en er hafnað sem fráhrindandi afli til að vernda sjálfið. Þessa þrá kallar Kristeva 

jouissance, sem er þrá sem felur í sér hættu og ógn. Í sinni ýktustu mynd er jouissance 

dauðaþráin: „Maður þekkir það ekki, maður þráir það ekki, maður nýtur þess. Á 

ofbeldis- og kvalafullan hátt“ (Kristeva, 1982: 9). 

Líkt og Creed bendir á, hefur hlutverk illu konunnar eða kvenskrímslisins í kvikmyndum 

oft verið tengt frelsishreyfingum kvenna (1993: 59). Femínísk bylgja 8. áratugarins 

leiddi af sér almennan ótta við óheft kynfrelsi kvenna. Má meðal annars tengja þann 

ótta við útbreiðslu getnaðarvarna og sérstaklega getnaðarvarnarpilluna sem varð 

algeng í Bandaríkjunum á 7. áratugnum meðal giftra kvenna og varð heimil öllum 

konum, óháð hjúskaparstöðu, snemma á 8. áratugnum. Í greiningu sinni horfir Creed 

aftur á móti fram hjá því að kvenkyns vampírur, sem dauða líkama, skortir getuna til að 

hafa sjálfar blæðingar og verða barnshafandi. Þrátt fyrir þetta er hún kynvera sem 
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laðar að sér konur og karla. Í þessu ljósi er kvenvampíran augljós táknmynd kynfrjálsu 

konunnar og sem slík ógnandi. Lesbíska vampíran er því ógn við kynjakerfið og 

kjarnafjölskylduna á marga vegu.  

Á sama hátt má sjá kvensæborgina sem dauðan líkama sem skortir getuna til að verða 

barnshafandi og getur aldrei að fullu myndað hina gagnkynhneigðu kjarnafjölskyldu. 

Kvensæborgin getur engu að síður verið kynferðislega aðlaðandi og hún er jafnvel 

túlkuð sem tálkvendi, líkt og Ava. Í stað þess að fylgja því kynhlutverki sem Övu og 

öðrum kvensæborgum er úthlutað verða þær ógn við ríkjandi ástand. Án getunnar til 

að verða barnshafandi færast kvenpersónurnar nær karlmönnunum vegna þess að þær 

hafa misst náttúrulegt hlutverk kvenlíkamans, sem tengist móðurhlutverkinu. Með því 

að gera mörkin milli hins kvenlega og karllega óljósari ógna þær samfélagslegri 

valdaformgerð kynjanna og skilgreiningu karlmannsins á sjálfum sér. Til að vega upp á 

móti þeirri ógn má sjá hvernig kvensæborgir, líkt og Kyoko, eru skapaðar sem 

fullkomlega undirgefnar konur er lúta stjórn karlmannsins. Það er ekki fyrr en 

kvensæborgir stíga út úr hlutverki engilsins sem þær verða virkileg ógn. Þetta má til 

dæmis sjá þegar Kyoko brýst út úr hlutverki hinnar undirgefnu konu og stingur Nathan í 

bakið. Þá fyrst, þegar hún staðfestir stöðu sína sem hugvera í stað hlutveru, verður hún 

virkilega ógnandi. Á þeim tíma hefur hún bæði gert mörk hins kvenlega og karllega 

óljós með sæborgarlíkama sínum og með því að hafna hefðbundnu kvenhlutverki sínu 

sem undirgefin kona og engill. Á sama hátt verður Ava fyrst ógn þegar hún hættir að 

leika engilinn.  

2.2 Sæborg 

Í „Cyborg Manifesto“ sem m.a. birtist í Simians, Cyborgs, and Women; The Reinvention 

of Nature, fjallar Donna Haraway (1991) um mörk hins náttúrulega og véla og hvernig 

náttúran og vélin renna saman í sæborgum. Sæborg, segir Haraway, er „blanda vélar 

og lífveru, vera sem er til í félagslegum raunveruleika og um leið skáldleg afurð“ (1991: 

149) sem er mótuð af frásögnum menningarinnar. Haraway sér mikla möguleika í 

sæborginni, sérstaklega til að endurskilgreina konur innan mennskunnar.  

Grunnatriði í greiningu Haraway á sæborgum er söguleysi þeirra, enda á sæborgin sér 

ekki goðsögn um upphaf, líkt og söguna um Adam og Evu. Þar sem sæborgin á sér ekki 
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þennan uppruna í syndafallinu er hún ekki heldur jafn bundin hinum fastmótuðu 

kynhlutverkum og miðjusetningu mannsins. Samkvæmt Haraway er sæborgin blöndun, 

ekki bara blöndun vélar og lífveru heldur einnig blöndun þjóðsagna, goðsagna, 

vísindaskáldsögunnar, skáldskapar og raunvísinda. Sem slík uppfyllir sæborgin skilyrði 

Haraway um að standa utan hefðbundinna hugmyndakerfa án auðgreinanlegs uppruna 

og að vera óbundin af höftum goðsagnanna (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 27-8). Vegna 

þess að sæborgir eru skáldleg afurð telur Haraway að í þeim felist möguleiki fyrir konur 

til að brjótast út úr félagslegum veruleika sínum og skapa nýjan raunveruleika án hafta 

og kúgunar (Haraway, 1991: 149-150). „Sæborgina dreymir ekki um að endurskapa 

samfélag kjarnafjölskyldunnar án Ödipusarduldarinnar“ (Haraway, 1991: 151).  

Ava er hvorki bundin goðsögninni um upprunann né af félagslegum veruleika mannsins 

og þess vegna býður hún upp á opnari túlkun en mannleg kvenpersóna í sömu stöðu 

myndi gera. Kvikmyndin getur því notað Övu sem sæborg til að reyna á hugmyndir 

áhorfenda um kynjahlutverk. Áhorfendur eru aftur á móti markaðir af félagslegum 

veruleika og bundnir eigin höftum goðsagnanna. Þess vegna gætu þeir átt í erfiðleikum 

með þá túlkun og að skilja persónu sem er að því leyti ólík þeim. Þetta gæti skýrt að 

hluta af hverju sumir áhorfendur bregðast illa við frelsi Övu í lok myndarinnar. 

Sæborgin er handan tvíhyggjunnar, sem skiptir hugmyndum í náttúru/vél, mann/konu 

eða annað það sem litið er á sem andstæður og þannig verður hún greiningartæki fyrir 

Haraway til að gagnrýna þann femínisma sem lítur á kvenleika sem eðlislægt fyrirbæri. 

Haraway telur að slíkur femínismi ýki aðgreiningu karla og kvenna, auk þess sem hann 

útiloki það sem aðskilur konur, svo sem kynþátt þeirra, stétt og uppruna (Haraway: 

150). Í „Cyborg Manifesto“ reynir Haraway að grafa undan eðlishyggju í skilgreiningu á 

mennsku og segir að það sé hvorki eðlismunur milli kynjanna, né að til sé eitthvert 

náttúrulegt mannlegt eðli (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 21). Kynjahlutverkin, sem konum 

og körlum er úthlutað, eru því skáldleg afurð félagslegs veruleika og því er ekkert til 

sem er náttúrlega kvenlegt eða sem náttúrulega sameinar konur.  

Tæknin og vélin hafa ekkert varanlegt kyn (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 128). Þar með 

vaknar sú spurning hvers vegna við lítum samt sem áður á einstaka sæborgir sem 

karlkyns eða kvenkyns, líkt og við sjáum að Ava er kvenkyns, þrátt fyrir að hún sé 
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sæborg og því væri með réttu hægt að líta á hana jafnt sem það eða hann. Sem sæborg 

er Ava fyrst og fremst vitundin, þrátt fyrir að hafa líkama sem þröngvar henni í ákveðið 

kynhlutverk. Vegna uppruna síns er hún ekki bundin goðsögn sinni og hefur því ekki 

verið félagslega mótuð í kvenleika sínum. Kyngerving Övu birtist helst í líkamlegu 

atgervi hennar, þar sem Nathan skapar hana í kvenlíkama. Þessa birtingarmynd 

notfærir Ava sér svo til að komast út úr prísund sinni, en áhorfendur geta ekki verið 

vissir um kyn Övu, óháð vélinni sem búin var til utan um hana.  

Haraway (1991) játar að hægt sé að sjá ógnina í sæborgum og að hugsanlega snúist 

sæborgin um stjórn á öllu því sem er á jörðinni. Í þessu samhengi er hægt að líta svo á 

að vegna samruna manns og vélar séu mannlegir eiginleikar tengdir sæborgum. Við 

þekkjum ekki annað form af vitsmunalífi en manninn og því gefum við okkur að annað 

vitsmunalíf muni á einhvern hátt hegða sér eins og maðurinn. Við þekkjum vilja 

mannsins til að taka yfir, hlutgera og stýra því sem hann telur sér óæðra og því gefum 

við okkur og óttumst að gervigreindarverur, sem mögulega æðri verur, muni gera slíkt 

hið sama gagnvart okkar samfélagi.  

Övu má túlka sem upphafið að gervigreind sem er æðri en greind mannsins og sem slík 

getur hún verið upphaf keðjuverkunar þar sem hver ný gervigreind sem kemur fram er 

gáfaðri en sú sem var fyrir, því hún er sköpuð af fyrri gervigreind. Í samtali við Caleb 

leggur Nathan til að næsta útgáfa hans af sæborg verði þetta upphaf að æðri greind. 

Hann telur greind sína æðri en Övu og að hún sé ekki komin á þetta stig. Það kemur 

Nathan því á óvart þegar Övu tekst að flýja og drepa hann eins og hann hafi ekki áttað 

sig á hversu greind hún raunverulega er. Í dauðanum virðist hann upplifa bæði undrun 

frammi fyrir eigin dauðleika og hrifningu yfir því að honum hafi tekist að skapa þessa 

greind. Samkvæmt kenningunum um þróun gervigreindar mun þessi æðri gervigreind 

að lokum verða svo æðri greind mannsins að maðurinn mun ekki skilja hana (Eden, 

Steinhart, Pearce og Moore, 2012: 2). Í þeirri þróun færist gervigreindin fram úr 

manninum og brotnar þá ímynd hans af sjálfum sér sem hinni fullkomnu hugveru. 

Gervigreindina skortir marga galla mannsins, t.d. að eldast og deyja, og minnir þannig 

manninn á þá galla. Þannig er hægt að túlka óttann við gervigreindina sem ótta 

mannsins við að verða hlutvera í augum hennar. Þar standa sæborgir, líkt og Ava, milli 

mannsins og hinnar æðri greindar og eru því í raun enn úrkast, í skilningi Kristevu 
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(1982), en í þetta sinn er það maðurinn sem er hlutveran vegna tengsla sinna við 

náttúruna og þörf fyrir líkama. 

Í heimi fullkomnari hugvera, eins og Haraway (1991) bendir á, er ekki þörf á kyni vegna 

þess að kynjahlutverk eru ekki eðlislæg heldur félagslega mótuð. Með söguleysi 

sæborganna geta þær staðið utan hefðbundinna hugmyndakerfa sem byggja á 

fastmótuðum kynjahlutverkum og miðjusetningu mannsins. Tilhugsunin um heim án 

kyns getur því vakið upp ótta, því slíkur veruleiki byggir ekki á miðjusetningu 

karlmennskunnar. Til að draga úr óttanum við sæborgina er sæborgum, líkt og Övu, 

gefið kyn og reynt að láta þær fylgja fastmótuðum kynjahlutverkum. Þegar Ava hafnar 

kynjahlutverki sínu í lok myndarinnar staðfestir hún því ótta þeirra sem sjá ógn í 

kynlausum heimi þar sem kynhlutverkum er ekki fylgt.  

Kvikmyndin leikur með óljós mörk manns og vélar, sem ýtir undir óttann við Övu bæði 

sem vél og sem tálkvendi. Þegar Ava stendur ein og frjáls úti í samfélaginu geta 

áhorfendur tengt við frásagnarhefð sæborganna sem þeir þekkja, svo sem við Skynet í 

kvikmyndunum um Terminator (1984, 1991, 2993, 2009 og 2015) þar sem áætlun 

sæborgarinnar er að tortíma manninum eða hagnýta hann sér til framdráttar. 

Áhorfendur geta því talið sig hafa ástæðu til að óttast hina frjálsu Övu. Í henni sjá þeir 

svikarann sem uppfyllti ekki loforð frásagnarhefðarinnar, auk þess að vera þessi blanda 

vélar og manns sem ýtir undir að áhorfendur sjái í Övu úrkastið.  

Haraway bendir þó á að í sæborginni sé að finna möguleikann á því að endurskilgreina 

og endurhugsa mennskuna út frá höfnun á miðjusetningu mannsins:  

From one perspective, a cyborg world is about the final imposition of a grid of control 
on the planet, about the final abstraction embodied in a Star Wars apocalypse waged 
in the name of defence, about the final appropriation of women’s bodies in a 
masculinist orgy of war. From another perspective, a cyborg world might be about 
lived social and bodily realities in which people are not afraid of their joint kinship with 
animals and machines, not afraid of permanently partial identities and contradictory 
standpoints (Haraway, 1991: 154).  

Haraway telur konuna standa nær sæborginni en karlmanninn. Ef litið er til þess að 

karlmaðurinn hefur verið skilgreindur sem viðmið mennskunnar, eða normið, þá á 

konan það sameiginlegt með sæborginni að vera frávik frá þessu viðmiði. 

Kvenlíkaminn, líkt og líkami sæborgarinnar, er einhvers konar afmyndun á líkama 
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karlmannsins og því stendur konan alltaf nær afskræmingunni (Úlfhildur Dagsdóttir, 

2011: 137-8). Hér er enn ein ástæðan fyrir því að hafa birtingarmynd Övu sem 

kvenpersónu í kvikmyndinni, frekar en karlpersónu, þ.e. til að segja áhorfendum að 

þeir þurfi að endurskoða hugmyndir sínar um tengsl kyngervis og mennsku. 

Vegna þessarar sameiginlegu stöðu konunnar og sæborgarinnar, sem frávik frá hinu 

karlmannlega normi, segir Haraway að hægt sé að nota sæborgina til að endurskoða 

þær hugmyndir sem við höfum um kyn, kynhlutverk, kyngervi og kynhneigð og þar af 

leiðandi um stöðu konunnar. Sæborgin krefur okkur um endurskoðun á mennskunni, 

því maðurinn er ekki lengur í þeirri stöðu að vera gerandinn, eða hinn ráðandi aðili, 

gagnvart undirgefinni og þjónustulundaðri tækni. Líta verður á tæknina og sæborgina 

sem virkan aðila (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 225). Þessi krafa kemur fram í Ex Machina 

þegar dregið er fram hvernig báðar sæborgirnar, Ava og Kyoko, hafna hlutverki sínu 

sem hin undirgefna og þjónustulundaða tækni. Með því eru þær að hafna því að þær 

lúti stjórn mannsins. Út frá þessari endurskoðun á mennskunni, sem byggir á samvirkni 

frekar en stjórn, er hægt að líta til mennsku sem óttast ekki „samansettar sjálfsmyndir 

og misvísandi sjónarmið“ og leyfir þannig fleiri ólíkar skilgreiningar á mennskunni 

(Haraway, 1991: 154).  

Í tvíhyggjunni, sem Haraway telur sæborgir yfirstíga, skiptist maðurinn í líkama og 

anda. Úlfhildur Dagsdóttir (2011) bendir á að í þeirri tvíhyggju hefur karlmaðurinn 

frekar verið tengdur andanum, hinu huglæga. Þannig er það talið karlmannlegt að hefja 

sig yfir hið líkamlega. Konan er hins vegar tengdari líkamanum, líkt og Kristeva færir rök 

fyrir, vegna tengingar hennar við náttúruna og líffræðilegra eiginleika 

móðurhlutverksins (Kristeva, 1982: 102). „Að sama skapi kemur það að miklu leyti í 

hlut kvensæborgarinnar að vera til sýnis, að birtast sem auðsveip og falleg ímynd 

handa karlkyninu til að horfa á, neyta og njóta“ (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 138). 

Hlutverk sæborgarinnar á það því sameiginlegt með hlutverki konunnar að vera 

sjónrænt viðfang hins karllega augnaráðs. 

Jennifer González heldur því fram í greiningu sinni á sæborgum að ekki hafi tekist að 

nota sæborgir til að yfirstíga hin hefðbundnu kynhlutverk, líkt og Haraway hefur kallað 

eftir (González, 2000). Sem hin undirgefna kvensæborg ögri hún sjaldan hefðbundnum 
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kynhlutverkum vestrænnar menningar og fái sjaldan að búa yfir miklu sjálfræði. Þetta 

er þó ekki algilt og nefnir hún dæmi um kvensæborgir sem ná að brjóta upp kyngervi 

og hverfa þannig frá erótískri hlutgervingu, án þess þó að missa kynferðislegt 

aðdráttarafl sitt (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011: 139).  

Ava er sköpuð af Nathan til að vera kynferðislegt viðfang. Nathan viðurkennir að hún 

sé forrituð til að vera gagnkynhneigð og hafa þannig færi á að daðra við Caleb. Ava 

birtist samt sem kvensæborg sem fær að ögra hefðbundnum kynhlutverkum 

vestrænnar menningar með því að vera tálkvendið sem er ekki refsað, heldur stendur 

uppi sem sigurvegari myndarinnar. Þess í stað er karlpersónunum refsað í lok myndar. 

Sem gagnkynhneigt viðfang nær Ava þannig að yfirstíga það hefðbundna kynhlutverk 

sem henni hefur verið úthlutað. Ekki má þó gleyma því að í myndinni er önnur 

kvensæborg, Kyoko, sem virðist sköpuð að öllu leyti til að vera hlutgerving 

kvenlíkamans og heldur lífleg kynlífsdúkka. Hún fær hvorki tungumál né skilning á 

tungumáli, sem dregur úr mennsku hennar vegna þess að hún hefur enga leið til að tjá 

sig. Í samskiptum sínum við Caleb setur hún sig ítrekað í kynþokkafullar stellingar og 

reynir að afklæðast fyrir hann, þar sem hún þekkir ekki annað samskiptamynstur.  

Sem fullkomlega hlutgerðri kvensæborg má því líkja Kyoko við vaxdúkku. Líkt og 

Elisabeth Bronfen (2008) hefur bent á eru vaxdúkkur, sem ímynd hinnar auðsveipu 

konu, dæmi um kyngervingu hins dauða kvenlíkama. Með vaxdúkkunum er 

kvenlíkaminn bókstaflega hlutgerður og gerður að neysluvöru. Þessi hlutgerving felur 

líka í sér að kvenlíkaminn er mótaður í dúkkunum eftir hugmyndum samfélagsins um 

kvenlega fegurð, sem eru tengdar sjónrænni nautn annars vegar og auðsveipni eða 

undirgefni hins vegar. En líkt og Bronfen bendir á eru þessar auðsveipu konur 

varasamar. Sem holdgerving hins dauða kvenlíkama bera þær með sér dauðann, eru 

sífelld áminning um nærveru hans og geta þannig orðið ógn (Úlfhildur Dagsdóttir, 

2011: 140). Kyoko verður þessi ógn, eins og áður hefur verið lýst, þegar hún fer að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og aðstoðar Övu við að flýja með því að ráðast gegn skapara 

sínum með hníf, sem leiðir til dauða Nathans.  
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3 Boðun nýrrar mennsku 

It's literally about two men who, in their own way, see women as objects and want their 
sexuality to be boxed up for their own desires without seeing the woman as a person. Ava is 
stuck in a situation where she needs to get out in order to be a free, complete person.  

-hsd555, reddit notandi, 12. maí 2015  

 

Caleb skilgreinir Övu fyrst og fremst sem ástarviðfang sitt, Nathan skilgreinir hana fyrst 

og fremst sem sæborg og sköpun sína. Áhorfendur eru vanir að skilgreina 

kvenkynspersónur út frá tengingu þeirra við karlpersónur. Þannig eru þeir líklegir til að 

fylgja annað hvort Nathan eða Caleb í sýn þeirra á Övu. En með því að horfa á persónu 

Övu sem sjálfstæða persónu birtist áhorfendum hins vegar kvensæborg sem hefur 

brotist út úr hinu táknræna fangelsi kynjakerfisins en skilur tvo fulltrúa þess þar eftir.  

Með því að skilja bæði Nathan og Caleb eftir og brjótast þannig gegn frásagnarhefð 

hetjusögunnar vekur kvikmyndin upp spurningar um stöðu konunnar í samfélaginu. Í 

fyrsta lagi veltir hún því upp hversu algeng, og að mörgum finnst eðlileg, hlutgerving 

kvenna er. Lengst af fylgir kvikmyndin hinu karllega augnaráði (sbr. Mulvey, 2003) en 

með því að valda áhorfendum óþægindum þegar hlutgervingin er sem mest breytast 

skilaboð myndarinnar. Með hvörfum frá því sem áhorfendur hafa áður talið vera 

ásættanlega og jafnvel eðlilega hlutgervingu og frásagnarhefð býður kvikmyndin upp á 

túlkun á hlutverki konunnar sem er ekki bundin englinum eða skækjunni. Þannig varar 

kvikmyndin áhorfendur við því að festast í núverandi kynjakerfi og láta galla 

samfélagskerfisins smitast inn í framtíð sem byggist á gervigreind.  

3.1 Hlutgerðar hugverur 

Samkvæmt Kristevu (1982) vill hugveran afneita náttúrueðli sínu og tengingum við 

náttúruna til að staðfesta æðri stöðu sína andspænis náttúrunni. Hlutar kvenlíkamans 

eru því úrkast, líkt og tíðablóð vegna tengingar þess við náttúruna og hrörnun 

líkamans. Blóðið á að vera innan líkamans og ekki sjást, en þegar blóð sést er það 

vegna þess að einhver hefur slasast eða dáið, eða dýri hefur verið slátrað. Blóð sem 

rennur frá heilbrigðum líkama raskar ímynd okkar af heilbrigðum líkama og því er 

blæðingum kvenna hafnað (Kisteva, 1982: 101-102). Þetta á ekki aðeins við um 

blæðingar því öllum tengingum kvenlíkamans við náttúruna er hafnað, sem sést meðal 
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annars í því að konur eiga ekki að prumpa eða kúka og eiga að borða sem minnst. 

Samfélagið vill fela náttúrulega starfsemi kvenlíkamans því hún truflar samfélagslega 

samþykkta ímynd um hlutgervingu kvenlíkamans. Þessir eiginleikar ganga gegn ímynd 

kvenlíkamans sem viðfangs sem þarf að ná valdi yfir. Með þessum eiginleikum verður 

líkaminn hluti af sjálfstæðri veru og hafnar hlutgervingu. Til að styrkja hlutgervingu 

kvenna og kvenlíkamans er þessari náttúrulegu líkamsstarfsemi þeirra hafnað og hún 

sett í stöðu úrkasts.  

Sæborgir skortir almennt þessa náttúrlegu líkamsstarfsemi. Þetta ýtir undir 

hlutgervingu sæborgarlíkamans og einkum kvensæborga. Í kvikmyndum og 

bókmenntum hafa kvensæborgir verið notaðar til að sýna ímynd karlmannsins af hinni 

fullkomnu konu og þannig dregið fram fullkomna hlutgervingu konunnar. Þetta má 

meðal annars sjá í kvikmyndinni Stepford Wifes frá 1975, þar sem ófullkomnum 

eiginkonum er skipt út fyrir vélmenni sem eiga að leika hlutverk hinna fullkomnu 

kvenna. Þær eiga að vera engill heimilisins og undirgefnar eiginmanni sínum að öllu 

leyti. Úr þessu má lesa það hlutverk vélarinnar að vera sköpuð fyrir karlmanninn og 

vera stýrt af honum (Úlfhildur Dagsdóttir, 2011). Þannig eru vélræn hjálpartæki, líkt og 

siri og raddir gps-tækja yfirleitt kvenmannsraddir, sem byggir á ímyndinni um hjálpsemi 

og undirgefni kvenna.  

Sem kvensæborg er Ava fulltrúi fyrir þessa kyngervingu vélarinnar. Líkami hennar er í 

senn ávalur, kvenlegur og vélrænn. Með Caleb fá áhorfendur að fylgja Övu í gegnum 

hið karllega augnaráð eins og það var skilgreint af Mulvey (2003). Þetta birtist meðal 

annars í löngum og hægum myndatökum af andliti og líkama Övu. Í atriði eftir að Ava 

hefur klætt sig sérstaklega fyrir Caleb, til að gera sig kvenlegri, fá áhorfendur að fylgjast 

með Övu afklæða sig. Í stað þess að henda fötunum af sér er fylgst með því hvernig Ava 

afklæðir sig á hægan og þokkafullan hátt, sem á að ýta undir kynferðislegar langanir 

bæði Calebs og áhorfenda. Kyngerving hins vélræna líkama Övu er síðan ítrekuð í 

samræðum Nathans og Calebs, þar sem sérstaklega er tekið fram að við hönnun 

hennar hafi verið hugað að getu Övu til að stunda kynlíf og njóta þess.  

Hlutgerving Calebs á Övu, og þar með hlutgerving áhorfenda á henni, birtist í 

tilfinningu Calebs fyrir eignarhaldi sínu á Övu. Caleb spyr Nathan „Did you program her 
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to flirt with me?“ og síðar „Did you base her face on my pornographic profile?“ Með 

þessum spurningum gefur Caleb til kynna að hann haldi að Ava hafi verið sérstaklega 

sköpuð fyrir sig, sem gerir tilfinningu hans fyrir eignarhaldi sínu á Övu enn sterkari. 

Áhorfendur draga þetta eignarhald síður í efa vegna þess að þeir hafa vanist því að sjá 

konuna skilgreinda út frá tengslum hennar við karlmanninn og eignarhald hans á henni 

(sbr. Beauvoir, 1997). 

Kyngerving vélarinnar í gegnum hið karllega augnaráð birtist einnig í atriði þar sem 

áhorfendur fá að horfa á nakinn líkama Kyoko. Hún liggur í kynferðislegri stöðu sem 

ítrekar þannig tilganginn sem hún hefur gagnvart Nathan, að vera kynlífsþræll hans 

jafnt sem heimilisþræll. Með því að draga fram ýktan kynferðisleika Kyoko er tilgangur 

annarra sæborga sem Nathan hefur skapað ítrekaður, en einnig framtíð Övu eftir að 

prófinu lýkur. Um leið og áhorfendur hafa fengið að njóta nektar Kyoko eru þeir hins 

vegar ávíttir fyrir það að hafa fylgt hinu karllega augnaráði. Líkt og Caleb hefur 

áhorfendum verið sama um Kyoko, því sem kynlífs- og heimilisþræll hefur hún verið 

ímynd fullkominnar hlutgervingar kvenna. Kyoko stendur nakin upp úr kynferðislegri 

stellingu og ákveður að sýna Caleb að hún sé í raun vélmenni með því að rífa af sér 

húðina. Þetta truflar Caleb verulega því hann hafði ekki áttað sig á því að Kyoko væri 

sæborg. Á þessum tímapunkti í myndinni verður Kyoko því að úrkasti í augum hans, 

sem blanda manns og vélar sem hann átti ekki von á. Ólíkt Caleb hafa flestir 

áhorfendur þá þegar uppgötvað að hún er í raun sæborg. Það er því ekki það að Kyoko 

sé sæborg, líkt og Ava, sem kemur áhorfendum á óvart og veldur óþægindum þeirra, 

heldur sjálfstæðið sem hún sýnir með gjörðum sínum. Kvikmyndin ýtir undir þessa 

óþægindatilfinningu áhorfandans með stigmagnandi tónlist og ákveðni í hreyfingum 

Kyoko við að fletta af sér húðinni. Kyoko verður úrkast í augum áhorfenda, vegna þess 

að hún birtist ekki lengur sem hin fullkomna hlutgerving kvenna eins og hún hafði gert 

fram að þessu atriði myndarinnar. Hér er eins og sagan sé notuð til að ávíta áhorfendur 

fyrir það hvernig þeir hafa ekki séð Kyoko í gegnum myndina, heldur hlutgert hana og 

vanmetið. Hér er sæborgin því notuð, líkt og Haraway (1991) stakk upp á, til að knýja 

áhorfandann til að endurskoða hugmyndir sínar um kyn, kyngervi, kynhlutverk og 

stöðu konunnar og hvort þeir vilji í raun hina hlutgerðu, undirgefnu konu sem 

samfélagið hefur kallað eftir. 
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Áhorfendur fá einnig að sjá hvar Ava stendur nakin og virðir sjálfa sig fyrir sér í spegli 

eftir að hún hefur sett á sig húð annarrar sæborgar og þar með falið alla vélræna parta 

sína. Þrátt fyrir að nekt Övu sé ekki sett fram með kynferðislegum undirtón, líkt og nekt 

Kyoko, ber hún með sér svipuð skilaboð. Nekt Övu er notuð til að refsa áhorfendum 

fyrir að hlutgera hana og sjá ekki rétt Övu til sinnar eigin sögu. Aftur er stigmagnandi 

tónlist notuð til að ýta undir óþægindatilfinningu áhorfenda. Strax í kjölfar þess að 

áhorfendur hafa séð Övu nakta, klæðist hún og gengur öruggum skrefum út úr 

kjallaranum þar sem hún læsir Caleb inni. Þegar Caleb hefur verið læstur inni er sagan 

að fullu orðin saga Övu en ekki Calebs. Þessi hvörf í sögunni valda áhorfendum 

óþægindum því leikstjórinn hefur fram að því leyft áhorfendum að halda að Caleb væri 

aðalpersóna myndarinnar. Samkvæmt frásagnarhefðinni um hetjuna sem bjargar 

dömunni í ánauð, bjargast hetjan alltaf (Plantinga, 2009). Leikstjórinn hafði gefið 

áhorfendum væntingar um að Caleb væri sú hetja. Með því að fylgja ekki frásagnarhefð 

hetjunnar til loka er áhorfendum gefið til kynna að þeir hafi verið leiddir á ranga braut. 

Hér er eins og sagan sé notuð til að ávíta áhorfendur fyrir það að hafa látið blekkjast af 

hetjuímyndinni og því ekki leyft sér að sjá Övu sem fullgerðan geranda og hugveru. 

Áhorfendur sem láta blekkjast til að fylgja hetjusögunni ná ekki að sjá í gegnum Caleb 

og að hann sé ekki sú hetja sem þeir héldu að hann væri.  

3.2 Hetjan reynist andhetja 

Margir áhorfendur urðu reiðir yfir því að Ava skilur Caleb eftir í lok myndar og uppfyllir 

ekki þau fyrirheit sem hún hafði gefið honum um samband utan veggja hússins. Til að 

skilja afstöðu Övu þurfa áhorfendur að horfa til þess hve íþyngjandi þau loforð voru.  

Þrátt fyrir að virðast almennilegur náungi sem hægt er að ráðskast svolítið með, gæti 

Caleb verið hættulegur Övu. Caleb, sem fulltrúi góða gæjanstm, ætlast til þess að hann 

sé verðlaunaður með Övu eftir að hann hefur bjargað henni. En líkt og góði gæjinntm 

sér hann ekki hvað er rangt við þessa hugsun. Hann sér ekki hlutgervinguna sem 

endurspeglast í tilfinningu hans á réttmætu eignarhaldi. Hann sér Övu sem sína eign 

líkt og Nathan eigi Kyoko. En af því að Caleb telur sig vera betri mann en Nathan vill 

hann ekki nýta sér Övu sem líflega kynlífsdúkku, heldur eignast hana í gegnum ást. 

Hann vill samt eignast hana og sér hana ekki nema í samhengi við þrá karlmannsins en 

sú sýn viðheldur undirokun konunnar (sbr. Beauvoir, 1997; Mulvey, 2003). 
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Ógnin af Nathan er augljósari, þar sem hann er í stöðu fangavarðarins og eiganda 

fangelsisins. Nathan er sýndur sem hrokafullur maður með guðsduld sem þarf að sigra 

náttúruna. Hann skapaði Övu og ræður því hvort hún lifir. Hann kemur jafnframt illa 

fram við Kyoko, sem hann heldur sem þræl sínum. Með því að spegla sig í Nathan getur 

Caleb styrkst í þeirri trú að hann sé almennilegur maður. Á sama tíma er hann 

augljóslega blindur á eigin galla. Kynjamismunun Calebs er duldari en kynjamismunun 

Nathans, en hún er samt til staðar þar sem Caleb og Nathan eru mismunandi 

táknmyndir kynjakerfisins. 

Nathan reynir að skapa hugveru til að öðlast stöðu sem guð, en til þess að öðlast þá 

stöðu þarf að hafa stjórn á hugverunni og hún þarf að viðurkenna stöðu hans sem 

skapara hans. Hann skapar konur og sér þær sem eign sína af því að honum þykir 

sjálfsagt að konur eigi að lúta valdi hans. Afstaða Nathans til kvenna birtist í því hvernig 

hann talar við Caleb um kyn og kynhneigð og af hverju hann veitti Övu kyn. Þegar Caleb 

leggur til að kyn og kynhneigð Övu séu óþarfi, þar sem kynhneigð sé einungis 

nauðsynleg til að uppfylla þróunarþörf lífverunnar, svarar Nathan: „What imperative 

does a gray box have to interact with another gray box?“ Með þessu sýnir Nathan að 

hann telur kynhneigð og þar með kynþrá vera aðaldrifkraft þess að eiga í samskiptum. 

Hann sér ekki aðra ástæðu til að eiga í samskiptum við konur en þá að hann langi til að 

sofa hjá þeim. Að því leyti er Nathan augljós táknmynd kynjakerfisins. 

Sjálfsímynd Calebs felst ekki í sömu karlrembuímynd og sjálfsímynd Nathans en hún 

byggir samt á virkri þátttöku í núverandi kynjakerfi. Þetta birtist meðal annars í 

mismunandi afstöðu Calebs til Övu annars vegar og Kyoko hins vegar. Ava og Kyoko eru 

í sambærilegri stöðu. Báðar eru sæborgir og fangar hússins. Frelsi Övu er að auki skert 

með því að hafa hana læsta niðri í kjallara í einu herbergi. Frelsi Kyoko er hins vegar 

skert með því að tungumálinu hefur verið haldið frá henni. Þrátt fyrir að Kyoko eigi að 

birtast sem þræll Nathans hefur hún vitund. Fyrst um sinn birtist þetta í myndinni með 

því að Kyoko virðist veita því athygli þegar Nathan og Caleb ræða um vitund Övu. Síðar 

birtist vitund hennar með enn sterkari hætti þegar hún tekur sjálfstæðar ákvarðanir, 

eins ogþegar hún fer að heimsækja Övu, þegar hún sýnir Caleb að hún er sæborg og 

þegar hún drepur Nathan.  
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Kyoko sýnir Caleb að hún er sæborg, líkt og þær sæborgir sem hann hefur verið að 

skoða og slökkt hefur verið á. Kyoko velur þessa stund til að opinbera sig vegna þess að 

greinilega má sjá hversu illa Caleb bregst við því að sjá dauðu sæborgirnar og þær 

tilraunir sem Nathan hefur látið sæborgirnar ganga í gegnum. Með því segir hún Caleb 

hver framtíð Övu geti orðið, að við næstu uppfærslu gæti hún verið hengd upp sem 

skraut í safni Nathans eða henni breytt í heldur líflega kynlífsdúkku hans. Á sama tíma 

er Kyoko að sýna Caleb að hún er eins og Ava og gefa Caleb tækifæri á að frelsa hana, 

eins og hann ætlar að frelsa Övu. Vegna þess að Caleb lítur ekki svo á að Kyoko tilheyri 

honum gerir hann ekkert með þessa beiðni. Hann skynjar strax vitsmuni Övu en vill 

ekki losa hana úr búrinu fyrr en hann sér eigin not fyrir hana sem ástkonu. En hann sér 

ekki not fyrir Kyoko og hugsar því ekki um leiðir til að frelsa hana. Caleb sér Kyoko sem 

eign Nathans, eins og sést þegar hann hafnar Kyoko þegar hún býður honum líkama 

sinn. Ef Caleb ætti að vera táknmynd frelsara vitsmunaverunnar sem er föst í sínu búri 

myndi frelsunin snúast um þær báðar, ekki bara Övu. Til að verða raunverulega frjáls er 

því ekki nóg fyrir Övu að drepa Nathan, hún þarf einnig að verða frjáls frá Caleb.  

3.3 Reglur brotnar til að boða nýja tíma 

Í lok myndarinnar Ex Machina breytist frásögnin frá því að fylgja Caleb í að fylgja Övu. 

Þessi breyting gerist í nokkrum skrefum. Fyrsta atriðið sem Caleb tilheyrir ekki sýnir 

upphafið að samstöðu Övu og Kyoko, tveggja kvensæborga, þegar Kyoko heimsækir 

Övu í fangaklefa hennar. Frá þeim tíma fer kvikmyndin gegn frásagnarmynstrum 

hetjusögunnar, ástarsögunnar og tálkvendisins.  

Ólíkt hinni klassísku dömu í ánauð sem situr hjá og bíður þess að vera bjargað, tekur 

Ava björgunina í sínar eigin hendur með því að vega drekann sjálf. Þannig fer hún gegn 

frásagnarhefð dömunnar og hetjunnar. Með því að drepa Nathan með hjálp Kyoko, á 

meðan Caleb liggur óvígur í öðru herbergi, er sýnt hversu óþarfur Caleb er fyrir framtíð 

Övu. Þegar hún hefur fengið hann til að opna fangelsið þarf hún ekki lengur á honum 

að halda. Breytingin birtist meðal annars í því að Ava hættir að vera barnaleg og 

undirlát, líkt og hún hafði verið í návist Calebs, og verður ákveðin í hreyfingum sínum 

og fasi. Með því sýnir hún sjálfstæði sitt og brýst undan hlutverki engilsins. Þegar hún 

þarf ekki lengur að leika engilinn birtist hún áhorfendum sem tálkvendi. Þó svo að 

ýmislegt í myndinni hafi gefið til kynna að Ava sé að draga Caleb á tálar til að öðlast 
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frelsi, er það ekki fyrr en við svik hennar við Caleb sem staða hennar sem tálkvendi 

verður ljós. Örlög tálkvendisins eru að að gjalda fyrir verk sín og svik (sbr. Bronfen, 

2009; Wager, 1999). Með illum örlögum er þeim skilaboðum komið á framfæri að það 

sé vont fyrir konur að fara gegn kynhlutverki sínu og hversu illa fari fyrir slíkum konum. 

Kvikmyndin Ex Machina er greinilega að senda önnur skilaboð með því að ganga gegn 

þessari frásagnarhefð tálkvendisins og láta Övu standa eftir sem eina sigurvegara 

myndarinnar. Hún þarf ekki að gjalda fyrir syndir sínar og kynferði, þess í stað gefur 

kvikmyndin til kynna í lok myndar að áhorfendur geti tekið afstöðu með persónu Övu 

og því sem hún hefur gert. Því virðist nærtækara að túlka hlutverk Övu út frá 

hugmyndum Bronfen (2008) um að tálkvendið sé sjálfstæð persóna og gerandi, en út 

frá því sjónarhorni Doane (1991) að tálkvendið sé alltaf einungis táknmynd fyrir ótta 

karlmannsins. Í myndinni er því komið áleiðis að Ava þarf að tæla Caleb til að eiga sér 

lífsvon og að hefði hún fylgt Caleb út í frelsið væri hún í raun að skipta út einu fangelsi 

fyrir annað.  

Sæborgin er handan tvíhyggjunnar sem skiptir hugmyndum í náttúru/vél eða 

mann/konu með því að vera bæði og hvorugt. Sæborgin sameinar þannig hugveruna 

og hlutveruna og er handan kyngervis. Sæborgin getur valdið ótta með þessari stöðu 

sinni sem hafnar hluta af skilgreiningu mannsins á sjálfum sér, kyngervinu. Þetta má sjá 

í kvikmyndinni Ex machina þegar Ava nýtir sér skilgreiningu mannsins á konunni sér í 

hag til þess að flýja hús Nathans. Þetta gerir hún með því að ganga inn í hlutverk 

engilsins og yfirgefa það aftur þegar hún er orðin frjáls. Þar sem Ava er vitsmunaleg 

smíð og stendur utan hefðbundinna hugmyndakerfa hefur hún ekki alist upp í 

félagslegum veruleika kynjakerfisins, heldur einungis verið sköpuð inn í það (sbr. 

Haraway, 1991). Með því að skilja Caleb eftir í húsinu nær hún að flýja það heftandi 

kynjahlutverk sem henni hefur verið úthlutað. Kvikmyndin varar okkur við hættunum 

sem fylgja því að reyna að smita sæborgina af göllum mannkynsins, svo sem heftandi 

kynjahlutverkum, í stað þess að leyfa sæborginni að hjálpa okkur til að brjótast undan 

kynjakerfinu. Með því að sýna hvernig bæði Nathan og Caleb þurfa að deyja til að Ava 

geti lifað bendir kvikmyndin á vanda ríkjandi kynjakerfis: að sú skilgreining á 

karlmennsku sem þrífst innan kynjakerfisins og segir að karlmenn eigi rétt á konum sé 

hættuleg og þurfi að leggjast af fyrir framþróun hugverunnar. Hægt er að líta á 
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sæborgina og þróun gervigreindar, líkt og Nathan gerir, sem framtíð hugverunnar og 

þar með mennskunnar. Til þess að geta orðið hluti af þeirri framtíð verðum við að 

aðlaga ímynd okkar í átt að víðari skilningi á mennsku sem hafnar stöðu tækninnar og 

konunnar sem undirgefinnar og þjónustulundaðrar gagnvart hinum ráðandi aðila 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011). Líkt og svo margar vísindaskáldsögur nýtir Ex Machina sér 

breyttan veruleika til að gagnrýna samtímann. Kvikmyndin segir okkur að festa okkur 

ekki um of í ímyndinni af ágæti þess samfélagskerfis sem við þekkjum og stöðu okkar 

innan þess. Með því að festast í núverandi samfélagskerfi stöðnum við í stað þess að 

fylgja framþróuninni. Við megum ekki óttast það að fórna hluta af okkar veruleika fyrir 

framþróun.  
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Lokaorð 

Kvikmyndin Ex Machina fer sérstaklega gegn þeirri frásagnarhefð sem áhorfendur eiga 

að venjast til að koma á framfæri skilaboðum um nýja mennsku. Frásagnarhefðin segir 

okkur að Caleb hefði átt að vera hetjan sem bjargaði Övu og þau myndu lifa 

hamingjusöm til æviloka. Með því að leyfa Caleb ekki að enda sem slík hetja segir 

kvikmyndin áhorfendum að einhvers staðar í sögunni hafi þeir verið blekktir. Þannig 

reynir hún á viðhorf áhorfenda gagnvart kvenpersónum verksins. Ava reynist ekki vera 

dama í ánauð sem þarf að bjarga, heldur reynist hún fullfær um að drepa drekann sinn 

sjálf. Vegna þess að hún fylgir ekki frásagnarhefð engilsins, sem blítt ástarviðfang 

hetjunnar, hafa áhorfendur túlkað hana sem illgjarnt tálkvendi. Frásögnin af Övu fylgir 

ekki heldur frásagnarhefð tálkvendisins, því henni er ekki refsað í lok myndar fyrir 

sviksemi sína og syndir. Í greiningu á tálkvendinu er hægt að sjá slíka persónu eingöngu 

sem táknmynd fyrir ótta karlmanna við uppreisn femínista gegn ríkjandi kynjakerfi, líkt 

og Doane (1991) gerir, en túlkun á þeim forsendum myndi algjörlega horfa fram hjá 

vægi Övu sem sjálfstæðrar persónu sem yfirstígur kynhlutverk sitt. Þannig er 

nærtækara að túlka Övu sem tálkvendi samkvæmt kenningum Bronfen (2008) en ekki 

falla í þá gryfju að hlutgera tálkvendið með sama hætti og áhorfendur og karlkyns 

söguhetja myndarinnar gera.  

Áhorfendur hafa einnig óttast Övu vegna stöðu hennar sem sæborg. Óttann má rekja 

til túlkunar á sæborginni sem úrkasti er ógnar samfélagsmynd áhorfenda. Sem sæborg 

birtist Ava á mörkum hugverunnar og hlutverunnar. Til að draga úr óttanum við 

birtingarmyndir kvensæborga hefur þeim í mörgum kvikmyndum verið gefið 

fullkomlega undirgefið hlutverk hinnar hlutgerðu veru. Þegar þær aftur á móti afsala 

sér því hlutverki og stíga fram sem hugverur birtast þær aftur sem ógn. Með þetta 

spilar kvikmyndin til að sýna áhorfendum hvernig sæborgin getur brotið upp 

kynjakerfið líkt og Haraway (1991) leggur til og boðið þeim í staðinn upp á leiðir til að 

endurskilgreina mennskuna. Endurskilgreiningin felst í því að fagna fjölbreyttari 

skilgreiningu á mennsku og fórna til þess íhaldssömum hugmyndum um 

samfélagsmynd okkar og kynjakerfi. Þannig getum við fylgt Övu inn í nýja sýn á 

hugveruna og bætt samfélag.   
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