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Ágrip 

Á síðustu tíu árum hafa kvikmyndir um ofureflda einstaklinga, betur þekktar sem 

ofurhetjumyndir, notið gífurlegra vinsælda. Við framleiðslu þeirra er eitt fyrirtæki sem stendur 

upp úr, en það er myndasögufyrirtækið Marvel, sem hefur nú fært margar af sínum vinsælustu 

persónum á hvíta tjaldið með góðum árangri. Starfsemi þeirra teygir sig einnig í framleiðslu á 

sjónvarpsþáttum sem eru bæði til sýningar í línubundinni dagskrá og til vals á streymisveitum.   

Árangur Marvel er einstakur, en fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á aðeins einni tegund 

kvikmynda og þátta, og markar fyrirtækið sér því sérstöðu á markaði þar sem markmiðið er að 

koma áhorfendum á óvart með nýjum sögum og ferskum frásagnaraðferðum.   

  Að þessu leyti er vert að beina sjónum að gullaldartímabili í kvikmyndaframleiðslu 

Hollywood. Þar voru nokkur fyrirtæki leiðandi á markaðnum, þar sem áhersla var lögð á 

samvinnu og samninga þeirra á milli. Þetta skilaði af sér gífurlegri skilvirkni í framleiðslu 

kvikmynda fyrir fyrirtækin. Hér verður leitast eftir að skoða hvað einkennir þetta tímabil 

vestrænnar kvikmyndaframleiðslu og að hvaða leyti framleiðsla Marvel tekur mið af því sem 

áður kom. Farið verður í gegnum sögu Marvel og hvar fyrirtækið stendur í dag, allt frá 

vinsælustu kvikmyndum þeirra yfir í sjónvarpsþætti. Þá verður því lýst hvernig framleiðslunni 

er háttað og hvernig hún verður til þess að fyrirtækið hefur slíka yfirburðastöðu.  
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Inngangur 

Á undanförnum árum hafa framleiðsluaðferðir bandaríska kvikmyndaiðnaðarins tekið 

nokkrum breytingum. Færri myndir eru framleiddar en kostnaður hverrar hefur hækkað. Þetta 

þýðir að í stað þess að dreifa áhættunni milli margra mynda, líkt og áður var gert, reiðir 

framleiðslukerfi Hollywood sig í auknum mæli á færri en stærri smelli.1 Það fer varla fram hjá 

neinum að samhliða þessari þróun þá hefur stigvaxandi fjármagn runnið til framleiðslu á því 

frásagnarsviði sem helgar sig einstaklingum með ofurmannlega eiginleika og baráttu þeirra við 

fjandsamleg öfl.  

„Borgir í rústum og vegir til annara heima verða að raunveruleika á meðan 

ímyndunaraflið tilheyrir fortíðinni. Aukin þróun á tækni og tæknibrellum verður til þess 

að hasarinn grípur áhorfandann enn frekar. Lífi er blásið í uppáhalds sögurnar okkar og 

því er ómótstæðilegt að veita þeim athygli. Þróun tækninnar hefur einnig áhrif á 

frásagnarsvið kvikmynda. Handritshöfundar öðlast frelsi til að skrifa um hvað sem er, 

hvenær sem er og því myndast möguleikinn til að búa til óteljandi ævintýri. Það eru 

engin mörk lengur.“2  

 

Trúverðugleiki ofurmenna verður því meiri með hverri mynd og þróun tækninnar. Áhorfendur 

draga ekki í efa þegar borgir eru gjöreyðilagðar í árásum geimvera, brýr tengja jörðina við aðra 

heima vetrarbrautarinnar eða þegar töfragripir, skart og vopn búa yfir gríðarlega miklum 

kröftum. Á sama tíma enda ofurmennin nær undantekningarlaust sem hetjur í lok þessara 

kvikmynda og því hefur myndast hefð fyrir því að greina þessar myndir sem sérstaka 

undirgrein, ofurhetjumyndina.  

Þrátt fyrir miklar vinsældir hefur hinn svokallaði „sumarsmellur“ eða „Hollywood–

stórmyndin“ stundum átt erfitt uppdráttar í fræðilegri umræðu um kvikmyndir, því vinsældirnar 

hafa orðið henni ofviða í fræðilegu samhengi og ofurhetjumyndin þótt of yfirborðskennd. Bent 

er á að gerð slíkra mynda sé frá upphafi gróðamiðuð, að öll áhersla sé lögð á hagnað í stað 

fagurfræði listformsins.  

Vissulega er það rétt að um markaðsknúið kerfi er að ræða þegar dýrar Hollywood 

myndir eru annars vegar. Hér verður því hins vegar haldið fram að ekki sé öll sagan sögð. Þvert 

                                                 
1 Pilkington, Ed, „Hollywood film output likely to fall by a third“, Theguardian.com, 18. október 2009, sótt 16. 

október 2017 af https://www.theguardian.com/world/2009/oct/18/hollywood-films-numbers-fall. 
2 Sweeney, C, „4 Reasons Why Superhero Movies Are Still Smashing Box Office Records Today“, The-

artifice.com, 4. júlí 2013, sótt 25. september 2017 af https://the-artifice.com/4-reasons-why-superhero-movies-

are-still-smashing-box-office-records-today/ “Cities being blown up and paths to other realms become a reality 

rather than an imagination. It is because of the ever expanding possibilities of technology that these special 

effects exist and, so, makes the action element to the movies that much more enthralling. Our favourite 

stories are really being brought to life before our very eyes which is why they become so irresistible to us. As 

well as allowing for great action scenes, special effects can now allow for greater development of stories. 

They enable the writers to write stories that can include anything and everything they want and can transport 

the stories into new places thus creating the possibilities of endless adventures. There are no limits anymore.“ 
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á móti verður sýnt að um sé að ræða misskilda hefð kvikmyndagerðar. Því að þrátt fyrir að 

áhersla sé lögð á útbreiðslu og velgengni hafa slíkar kvikmyndir ávallt átt sér öruggan stað í 

hjörtum áhorfenda. Það er merking hins síðarnefnda sem vekur áhuga í þessari ritgerð, 

menningarleg staða ofurhetjumyndarinnar. Vinsældir ofurhetjumyndarinnar og hröð aukning 

framleiðslu þeirra á síðustu árum grundvallast á menningarlegum þáttum, auk stofnanalegra. 

Hér verður hugað að báðum þessum sviðum. Það kallar á rannsókn á annars vegar þeim 

viðtökum sem myndirnar hafa hlotið og hins vegar framleiðsluháttum þeirra fyrirtækja sem 

standa myndunum að baki.  

  Í þessu sambandi er kvikmyndafyrirtækið Marvel mest áberandi, og mætti kalla það 

„risa ofurhetjumyndarinnar“ í dag. Höfundarverk Marvel hefur þá sérstöðu að innihalda 

fjöldann allan af ólíkum kvikmyndum sem að auki skarta fjölda af persónum sem tilheyra sama 

söguheimi. Frá því að fyrsti ofurefldi einstaklingurinn var kynntur til sögunnar árið 2008 hefur 

framleiðsla fyrirtækisins aukist og bendir ekkert til þess að endirinn sé í nánd. Velgengni 

Marvel minnir óhjákvæmilega á merkasta tímabil kvikmyndasögunnar, tíma stúdíókerfisins. Í 

fyrri hluta ritgerðarinnar verður sjónum beint að þessum samslætti tveggja stúdíókerfa. Þá 

verða rök leidd að því að ýmislegt megi sjá í nýju ljósi varðandi samtímaframleiðslu Marvel, 

ef hún er skoðuð með hliðsjón af sögunni. Í seinni hluta verður svo kafað dýpra í hlutverk 

framleiðandans og tengsl hans við heildarsýn kvikmyndaheims Marvel og þeirrar velgengni 

sem hann hefur notið.  

   Til að nálgast efnið verður að kortleggja ákveðinn bakgrunn, sögu og ímynd 

ofurhetjunnar innan kvikmynda. Hann felst einkum í tvennu, en það er höfundarverki Marvel 

auk forsögu þess. Þrátt fyrir velgengni Marvel í nútímanum, þá þurfti að leggja línurnar og 

móta andrúmsloftið fyrir samtímalega kvikmyndagerð fyrirtækisins. Ofurhetjumyndir Marvel 

hafa ekki alltaf verið litnar jákvæðum augum, né hafa þær ávallt notið þeirra vinsælda sem þær 

gera nú um mundir.  

 

Hetjur hníga og rísa 

Þegar horft er til hetjugallerís Marvel, en það er forsenda og grundvöllur hins samtengda 

söguheims, er rétt að hefja söguna á níunda áratugnum. Áhorfendur frá þeim tíma myndu helst 

kannast við The Incredible Hulk, hefðbundinn mann sem mátti ekki finna fyrir of mikilli reiði 

því þá breyttist hann í risavaxið og vöðvastælt skrímsli. Hulk hafði verið aðalpersóna í 

sjónvarpsþáttum Marvel á áttunda áratugnum en sex árum eftir að þeim var aflýst var gerð 

tilraun til að endurvekja persónuna með sjónvarpsmyndinni The Incredible Hulk Returns 
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(1988, Nicholas Corea) þar sem hann gengur til liðs við norræna guðinn Thor. Tilraunin reynist 

ekki nógu áhugaverð til að boða endurkomu Hulk í sjónvarpinu og ári seinna var gerð önnur 

árangurslaus tilraun.3  

Á næstu árum voru gerðar tilraunir til að færa aðrar persónur Marvel á hvíta tjaldið og 

í sjónvarp, þar má nefna Captain America, ofurefldan hermann sem fellur í dá innan ísjaka í 

seinni heimsstyrjöldinni og vaknar í nútímanum.4 Einnig stóð til að framleiða kvikmynd um 

ofurhetjuliðið The Fantastic Four, en vegna deilna um réttindi þeirra við þýska fyrirtækið Neue 

Constantin var hún einungis gefin út á myndbandsspólu sem var ekki ætluð til dreifingar.5 Hér 

má að auki nefna tilraun Marvel til að festa persónuna Nick Fury í holdi David Hasselhoff í 

kvikmyndinni Nick Fury: Agent of SHIELD (1998, Rod Hardy) en frammistaða hans var sögð 

svo léleg að restin af myndinni bætti engan veginn upp fyrir það.6  Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

Marvel, einkenndist þetta tímabil af litlu fjármagni, lélegum handritum og vanhæfum leikurum. 

Því var ekki að furða að ævintýri þeirra hetja sem reynt var að setja fram í myndmiðlum hafi 

ekki fangað hugarheim áhorfenda. 

  Rétt eins og flestar hetjur eiga sinn helsta erkióvin, þá hverfur Marvel í skugga DC hvað 

varðar framleiðslu á ofurhetjumyndum á þessum tíma. Þar má nefna kvikmyndina Superman 

(Richard Donner) frá árinu 1978 sem fjallar um ofureflda einstaklinginn Clark Kent sem er í 

raun geimvera frá annarri plánetu en er tekinn í fóstur á jörðinni. Myndin var svo vinsæl að 

áhorfendur fengu að sjá þrjú framhöld, Superman II (1980, Richard Lester), Superman III 

(1983, Richard Lester) og Superman IV: The Quest for Peace (1987, Sidney J. Furie). 

Kvikmyndir DC fyrirtækisins fengu því mun betri móttökur meðal áhorfenda heldur en Marvel. 

Þar má jafnframt nefna kvikmyndina Batman (Tim Burton) frá árinu 1989 en aðsókn hennar 

var svo mikil að hún halaði inn tekjum upp á 100 milljónir dollara á aðeins 10 dögum og sló 

þar með fyrra metið sem var 19 dagar.7 Þrátt fyrir að vera ætíð flokkuð sem ofurhetjumynd, þá 

hefur persónan Batman, eða Bruce Wayne, enga ofurhæfileika, heldur er hann ríkur 

                                                 
3 Brown, Todd, „Marvel in the 80‘s: More INCREDIBLE HULK“, Screenanarchy.com, 24. október 2011, sótt 

25. september af http://screenanarchy.com/2011/10/marvel-in-the-80s-more-incredible-hulk. 
4 Brown, Todd, „Marvel in the 90’s: CAPTAIN AMERICA“, Screenanarchy.com, 14. nóvember 2011, sótt 25. 

september 2017 af http://screenanarchy.com/2011/11/marvel-in-the-90s-captain-america.html. 
5 Brown, Todd, „Marvel in the 90‘s: THE FANTASTIC FOUR“, Screenanarchy.com, 21. nóvember 2011, sótt 

25. september af http://screenanarchy.com/2011/11/marvel-in-the-90s-the-fantastic-four.html. 
6 Brown, Todd, „Marvel in the 90’s: NICK FURY AGENT OF SHIELD Review“, Screenanarchy.com, 5. 

desember 2011, sótt 16. október 2017 af http://screenanarchy.com/2011/12/marvel-in-the-90s-nick-fury-agent-

of-shield-review.html. 
7 Harmetz, Aljean, „'Batman' Sets Sales Record: $100 Million in 10 Days“, Nytimes.com, 4. júlí 1989, sótt 16. 

október 2017 af http://www.nytimes.com/1989/07/04/movies/batman-sets-sales-record-100-million-in-10-

days.html. 
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munaðarleysingi sem setur sér það markmið að vekja ótta í hjarta glæpamanna. Mannlega hlið 

Batman er það sem má nota sem ákveðið viðmið fyrir velgengni ofurhetjumyndarinnar í 

nútímanum.  

  Slík úrvinnsla á ofurhetjuímyndinni birtist fyrst í kvikmynd Marvel og Sony árið 2002, 

Spider-Man (Sam Raimi). Þar er ungmennið Peter Parker (Tobey Maguire) bitinn af 

geislavirkri kónguló og í kjölfarið öðlast hann krafta hennar og lifir þaðan af tveimur lífum, 

sem ofurhetja og sem Peter Parker. Leikstjóri myndarinnar, Sam Raimi, er hvað þekktastur 

fyrir gaman-hrollvekjuna The Evil Dead frá árinu 1981 og þau framhöld sem spruttu út frá 

henni, Evil Dead II frá árinu 1987 og Army of Darkness frá 1992. Meðhöndlun hans á 

Köngulóamanninum einkennist því ekki einungis af einfaldri frásögn af hinu góða gegn því 

illa, heldur býður hún áhorfendum upp á að fylgjast með þeirri togstreitu sem upp kemur vegna 

tvöfalds lífernis Peter Parker og í kjölfarið þá hættu sem fylgir þegar nánustu vinir og ættingjar 

hetjunnar eru komnir á víglínuna. Köngulóamaðurinn er ekki aðeins ofurhetja, heldur einnig 

raunveruleg persóna sem er gædd tilfinningalegum tengslum við umheiminn. 

Kvikmyndin Spider-Man markaði því þáttaskil í tímabili Marvel, bæði hvað varðar 

gæði myndarinnar og móttökur hennar en á opnunarhelgi myndarinnar halaði hún inn 114 

milljónum dollara.8 Hér fór af stað snjóbolti, ofurhetjumyndir urðu reglulegur hluti af dagskrá 

kvikmyndahúsa. Má þar nefna í útgáfu Marvel og Sony tvær framhaldsmyndir 

Köngulóarmannsins, Spider-Man 2 (2004, Sam Raimi) og Spider-Man 3 (2007, Sam Raimi) 

og tvær kvikmyndir um Fjórmenningana Frábæru, Fantastic Four (2005, Tim Story) og 

Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007, Tim Story). Það var hins vegar sumarið 2008 sem 

Marvel tók sitt fyrsta sjálfstæða skref. Á einu sumri komu út tvær myndir úr smiðju þeirra. Sú 

fyrri, Iron Man (2008, Jon Favreau), kynnir til sögunnar Tony Stark (Robert Downey Jr.), auð- 

og uppfinningamann sem býr til járnmaskínu sem inniheldur gífurlegt magn af vopnum ásamt 

eiginleikanum til flugs.  

Seinni mynd sumarsins var endurvakning á vöðvastælta skrímslinu Hulk (Edward 

Norton), The Incredible Hulk (2008, Louis Leterrier). Þar kemur Tony Stark með smákomu (e. 

cameo) undir lok myndarinnar og því er ljóst að báðar persónur tilheyra sama söguheiminum. 

Þrátt fyrir að báðar myndirnar hafi halað inn fyrir kostnaði framleiðslunnar, var áberandi að 

Tony Stark höfðaði betur til áhorfenda, með tekjur upp á 585 milljónir dollara, meira en tvöfalt 

                                                 
8 Curley, Michael, „Sam Raimi's 'Spider-Man' Signaled That Comic Book Films Had Become a Pillar of 

Blockbuster Cinema“, Popmatters.com, 20 september 2017, sótt 25. september 2017  af 

http://www.popmatters.com/feature/spider-man-sam-raimi-signaled-comic-book-films-pillar-of-blockbuster-

cinema/.  
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það sem Hulk græddi.9 Túlkun Robert Downey Jr. á sjálfumglaða milljarðamæringnum lagði 

þar með jarðveginn fyrir velgengni Marvel. Tony Stark birtist næst í kvikmyndinni Iron Man 

2 (Jon Favreau) árið 2010. Trú Marvel á Downey var svo mikil að fjármagn myndarinnar fór í 

200 milljónir dollara, 60 milljónum meira en sú fyrri hafði fengið úthlutað. Fjárfestingin 

borgaði sig og myndin halaði inn 623 milljónum dollara á heimsvísu og staðfesti enn og aftur 

að heimurinn hafði ekki fengið nóg af túlkun Robert Downey Jr. á Tony Stark.10 Í Iron Man 2 

eru þrjár persónur kynntar til leiks í Marvel heiminum, Black Widow (Scarlett Johansson), 

Nick Fury (Samuel L. Jackson) og útsendari Coulson (Clark Gregg), en þau hafa það hlutverk 

að vega og meta persónu Tony Stark og hæfni hans til að vinna með öðrum.  

  Kynningin á þessum persónum í Iron Man 2 var skýrt merki um að Marvel var að vinna 

að einhverju stærra. Spenna meðal áhorfenda fór að aukast sumarið 2011 þegar persónurnar 

Captain America (Chris Evans) og Thor (Chris Hemsworth) voru vaktar aftur til lífsins í 

samnefndum kvikmyndum. Marvel hélt ekki aftur af sér og sá til þess að áhorfandinn gat tengt 

báðar myndir við heim Járnmannsins. Í lok Captain America (2011, Joe Johnston) mætir Nick 

Fury með næsta verkefni fyrir Ameríkuhetjuna en í Thor (2011, Kenneth Branagh) birtist 

Coulson þegar hamar Thors lendir á jörðinni. Hjólin fóru nú að snúast hraðar hjá Marvel og 

báðar myndir sumarsins höluðu inn meiri tekjum en sem nam framleiðslukostnaðinum. Því var 

ljóst að áhorfendur höfðu áhuga á frásagnarveröld Marvel, þrátt fyrir að Járnmaðurinn væri 

ekki hluti af frásagnarsviðinu.11 Þar að auki kemur fram ný persóna í kvikmyndinni Thor, sem 

kemur þó aðeins fram með smákomu, en þeir áhorfendur sem kannast við uppruna efnisins átta 

sig á því að bogamaður í bakgrunninum er enginn annar en Hawkeye (Jeremy Renner), sem 

starfar nú við hlið Agent Coulson og sér um að líta eftir hamri Thors.  

 

Samlegðaráhrif og samvinna 

Árið 2012 gaf Marvel út metnaðarfyllsta verkefni sitt hingað til, The Avengers (2012, Joss 

Whedon), með kostnað upp á 220 milljónir dollara, í leikstjórn Joss Whedon. Myndin innihélt 

allar persónurnar sem hingað hafa verið kynntar til leiks. Meira að segja illmennið Loki (Tom 

Hiddleston) sem Thor barðist við í fyrstu mynd sinni, kom fram sem skúrkur frásagnarinnar og 

þar með var allt sem Marvel hafði unnið að komið saman á eitt bretti. Fjárfesting og metnaður 

Marvel borgaði sig margfalt en á opnunarhelgi The Avengers voru öll aðsóknarmet sprengd og 

                                                 
9 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. júní 

2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
10 Sama. 
11 Sama. 
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hagnaðist fyrirtækið um 207 milljónir dollara á þessum þremur dögum.12 Ekki nóg með það, í 

dag standa sölutölur myndarinnar í einum milljarði og 518 milljónum dollara, sem er meira en 

fimmfaldur kostnaður myndarinnar. Með þessu steig Marvel úr skugga fortíðarinnar og inn í 

nýja öld kvikmyndagerðar.13  

Árið 2013 komu út tvær myndir til viðbótar úr framleiðslu Marvel, báðar 

framhaldsmyndir. Fyrri var Iron Man 3 (2013, Shane Black) og aftur sannaðist að heimurinn 

hafði ekki fengið nóg af Tony Stark. Með fjármagn upp á 200 millljón dollara, græddi hún einn 

milljarð og 200 milljónir dollara á heimsmælikvarða og staðfestist aftur hve mikilvæg 

fjárfesting lá að baki ráðningu Robert Downey Jr. sem Tony Stark. Næsta mynd um ævintýri 

Thor bar einnig merki um stigmagnandi áhuga meðal áhorfenda. Thor: The Dark World (2013, 

Alan Taylor) stendur í dag í 644 milljónum, rúmlega 200 milljónum meira en fyrri myndin 

hafði grætt.14 Árið 2013 markaði einnig nýtt upphaf fyrir Marvel en þá fyrst færðist 

framleiðslan að auki yfir í leiknu sjónvarpsþættina Agents of S.H.I.E.L.D., sem fjalla um 

ævintýri útsendarans Coulson á vegum stofnunarinnar. Eins og stendur í dag eru þættirnir á 

sinni fimmtu þáttaröð hjá sjónvarpsstöðinni ABC og tengist söguþráðurinn inn í stærri sýn 

söguheimsins, sem stefnir allt að því að byggja upp næstu hefnenda myndina, Avengers: 

Infinity War (2018, Anthony Russo og Joe Russo).15 

Þar með lauk árinu 2013 fyrir Marvel en fyrsta mynd þeirra árið 2014, Captain 

America: the Winter Soldier (2014, Anthony Russo og Joe Russo), markaði óvænta breytingu 

í viðhorfum áhorfenda gagnvart föðurlandsvininum Steve Rogers. Þar fær hetjan hjálp frá 

Black Widow og Nick Fury til að kljást við æskuvin sinn sem hefur verið heilaþveginn og 

fengið dulnefnið Vetrardátinn (Sebastian Stan). Dramatískur söguþráður myndarinnar heillaði 

áhorfendur um allan heim og sölutölurnar risu í 714 milljónir dollara, næstum tvöfalt það sem 

fyrri mynd hetjunnar hafði grætt.16  

  Sumarið 2014 kom óvæntur og handahófskenndur sumarsmellur úr framleiðslu Marvel, 

Guardians of the Galaxy (2014, James Gunn). Þar voru kynntar ólíklegu hetjurnar Star-Lord 

(Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Groot (Vin Diesel) og Rocket 

(Bradley Cooper) en myndin beindi Marvel heiminum í nýjar áttir og kynnti aftur, þótt örstutt 

                                                 
12 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. júní 

2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
13 Sama. 
14 Sama. 
15 Barr, Merill, „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’ Season 5 Review: Bonkers But A Lot Of Fun“, Forbes.com, 

28. nóvember 2017, sótt 9. janúar 2018 af https://www.forbes.com/sites/merrillbarr/2017/11/28/agents-of-

shield-season-5-review/#5d437e187010. 
16 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
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hafi verið, illmennið Thanos, sem hingað til hafði einungis komið fram í stuttu atriði í The 

Avengers. Eðli myndarinnar hafði verið hættuleg fjárfesting en auk þess að færa heiminn lengra 

frá jörðinni, þá voru persónur myndarinnar af enn furðulegri toga en áður. Í því sambandi má 

nefna Rocket sem er talandi þvottabjörn og Groot sem er talandi tré. Þessi áhætta Marvel 

borgaði sig og á 170 milljón dollara fjármagni, halaði myndin inn 740 milljónum dollara.17 

Sigurför fyrirtækisins hélt áfram en nú tók við rúmlega árs pása þangað til næsta mynd 

kom til sýningar. Í millitíðinni var gefin út önnur þáttaröð af Agents of S.H.I.E.L.D. þar sem 

útsendarar stofnunarinnar þurftu að kljást við afleiðingar úr annarri mynd Captain America, 

ásamt því að hita upp fyrir myndinni Avengers: Age of Ultron (2015, Joss Whedon).18 Vorið 

2015 hófst samstarf Marvel við Netflix og í sameiningu voru gerðir þættirnir Daredevil sem 

fjalla um blindan lögfræðing, Matt Murdock (Charlie Cox), sem berst við glæpamenn í skjóli 

nætur. Þættirnir mörkuðu nýja stefnu í heimi Marvel, þar sem lögð var minni áhersla á viðburði 

kvikmyndanna og annara þátta heimsins og gert meira úr persónum í 13 blóðugum 

sjónvarpsþáttum.19 

  Í maí 2015 tók Joss Whedon aftur að sér að sameina hetjur jarðar í kvikmyndinni 

Avengers: Age of Ultron og kynnti þar til leiks tvær nýjar persónur, Quicksilver (Aaron Taylor-

Johnson) og Scarlett Witch (Elizabeth Olsen). Eins og vænst var, þá var myndin með 

yfirburðastöðu í miðasölu og í þriðja sinn kleif kvikmynd Marvel yfir milljarð dollara markið, 

með 405 milljónir þar að auki.20  

  

Velgengnin heldur áfram 

Marvel lét ekki staðar numið, heldur kynnti fyrirtækið nýja persónu í samnefndri mynd, Ant-

Man (2015, Peyton Reed) þar sem söguhetjan Scott Lang (Paul Rudd) öðlast þann eiginleika 

að geta minnkað sig á stærð við maur. Í samanburði við sumarsmell þeirra árið á undan, 

ævintýri Verndara Vetrarbrautarinnar, þá var maður á stærð við pöddu ekkert óhefðbundnara 

heldur en tré og þvottabjörn í geimnum. Eins og allt annað úr gullgerðarvél fyrirtækisins, þá 

græddi myndin margfaldan kostnað sinn í miðasölu og ljóst var að Ant-Man myndi snúa aftur.21  

                                                 
17 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made? “, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
18 Goldman, Eric, „Marvel’s Agents of Shield: Season 2 Review“, Ign.com, 21. maí 2015, sótt 9. janúar 2018 af 

http://www.ign.com/articles/2015/05/22/marvels-agents-of-shield-season-2-review. 
19 Lee, Ashley, „Netflix’s ‘Daredevil’: What the Critics Are Saying“, Hollywoodreporter.com, 9. apríl 2015, sótt 

9. janúar 2018 af https://www.hollywoodreporter.com/news/daredevil-review-netflix-what-critics-787533. 
20 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
21 Sama. 
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  Marvel snéri sér nú að þáttum en haustið 2015 mættu útsendarar S.H.I.E.L.D. aftur til 

leiks í þriðju þáttaröðinni.22 Sama haust var kafað dýpra í fortíð Captain America í nýju 

þáttaröðinni Agent Carter sem fjalla um kærustu Steve Rogers, Peggy Carter (Hayle Atwell) 

og líf hennar eftir að hann féll í ísinn í seinni heimsstyrjöldinni. Þættirnir, sem voru til sýningar 

á sjónvarpsstöðinni ABC, tengdust einnig inn í atburðarás Marvel heimsins en þar má helst 

nefna tengsl Peggy Carter við Howard Stark (Dominic Cooper), föður Tony Stark.23 

   Ekki leið á löngu þar til samstarf Netflix og Marvel hélt áfram en saman kynntu 

fyrirtækin til leiks Jessicu Jones (Krysten Ritter) í samnefndum þáttum en hún er einkaspæjari 

sem býr yfir ofurstyrk. Þar kemur einnig fram Luke Cage (Mike Colter) sem er bæði skotheldur 

og býr yfir sambærilegum styrk hennar Jessicu, en hann hjálpar henni að sigrast á illmenninu 

Kilgrave (David Tennant) sem er gæddur þeim eiginleikum að geta stjórnað fólki í gegnum 

hugarorku.24  

Árið 2016 kom út þriðja myndin um Steve Rogers, Captain America: Civil War (2016, 

Anthony Russo og Joe Russo). Marvel hélt ekki aftur af sér í leikaravali og gæti myndin eins 

verið titluð Avengers 2.5 því þar komu fram allar þær persónur sem voru bundnar jörðinni í 

Marvel heiminum, að undanskildum Thor og Hulk. Þess er vert að minnast að í þessari mynd 

snéri vinsælasta ofurhetja Marvel myndasagnanna aftur heim til sín en barist hafði verið með 

kjafti og klóm til þess að ná Köngulóamanninum (Tom Holland) aftur til Marvel stúdíósins. 

Var það gert með samvinnu og samkomulagi við Sony, sem átti réttinn að ofurhetjunni. 

Skuldbinding fyrirtækisins við þetta stórverkefni borgaði sig og græddi myndin einn milljarð 

og 153 milljónir dollara á heimsvísu.25  

  Sama vor var gefin út önnur þáttaröðin um Daredevil þar sem The Punisher (Joe 

Bernthal) er kynntur til leiks og þeir takast á við siðferðislegar spurningar um mannslífið og 

hversu langt þeir geta gengið við að refsa glæpamönnum. Á sama tíma berst Daredevil við 

fortíð sína þegar fyrrverandi elskhugi, Elektra (Elodie Yung) mætir til leiks með það í huga að 

                                                 
22 Goldman, Eric, „Marvel’s Agents of SHIELD: Season 3 Review“, Ign.com, 27. maí 2016, sótt 9. janúar 2018 

af http://www.ign.com/articles/2016/05/27/marvels-agents-of-shield-season-3. 
23 Strom, Marc, „First Details on Marvel’s Agent Varter“, News.marvel.com, 10. maí 2014, sótt 9. janúar 2018 

af https://news.marvel.com/tv/22496/first_details_on_marvels_agent_carter/. 
24 Nussbaum, Emily, „Graphic Novel, „Marvel’s Jessica Jones” and the superhero survivor“, Newyorker.com, 

21. desember 2015, sótt 9. janúar 2018 af https://www.newyorker.com/magazine/2015/12/21/graphic-novel-on-

television-emily-nussbaum. 
25 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
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ráða yfir New York.26 Haustið 2016 héldu ævintýri Coulson áfram í fjórðu þáttaröðinni af 

Agents of S.H.I.E.L.D., sem var jafnframt talin sú besta á þeim tímapunkti.27  

  Agent Carter hélt einnig áfram inn í aðra þáttaröð og lauk þar með ævintýrum Peggy 

Carter en ABC sá ekki ástæðu til að halda áfram framleiðslu þáttanna.28 Samstarf Marvel og 

Netflix hélt áfram en Luke Cage fékk sína eigin 13 þætti í þáttaröð sem gaf Daredevil og 

Jessica Jones ekkert eftir.29 Í lok ársins var Steven Strange kynntur til leiks í kvikmyndinni 

Doctor Strange (2016, Scott Derrickson), en með hlutverk hans fór breski leikarinn Benedict 

Cumberbatch. Strange er nútíma galdramaður sem lærir að nýta sér öfl úr öðrum víddum til að 

sigrast á óvinum sínum, en myndin skartar smákomu frá Thor. Það reyndist ekki erfitt fyrir 

Marvel að kynna töfra inn í heiminn sinn en kvikmyndin var merki um enn einn árangur 

þeirra.30 

  Marvel hélt áfram að sigra kvikmyndaiðnaðinn árið 2017 en framhald Verndara 

Vetrarbrautarinnar31 sótti 863 milljónir í miðasölu og Köngulóamaðurinn hafði fengið sína 

eigin mynd, Spiderman: Homecoming (2017, Jon Watts). Heimurinn hafði ekki fengið nóg af 

Spider-Man en fyrir hönd Marvel og Sony tókst Köngulóarmanninum að vefja 880 milljónir 

dollara í veskið.32 Marvel gaf einnig út þáttaröðina Iron Fist í samstarfi við Netflix, þar sem er 

fjallað um ævintýri Danny Rand (Finn Jones) en hann getur myndað járnhnefa sem er nær 

óstöðvandi. Hér var á ferð fyrsta útgáfa fyrirtækjanna sem hélt ekki uppi orðspori forfeðra 

sinna, Daredevil, Jessica Jones og Luke Cage, heldur var aðalpersóna þáttanna talinn vera það 

versta við þá og fengu þættirnir slæma útreið gagnrýnenda.33 

Seinna á árinu jók fyrirtækið gífurlega við sjónvarpsframleiðslu sína. Um haustið komu 

The Defenders fyrst saman á Netflix, en um var að ræða sambærilegan hóp og hefnendurna, 

nema á smærri skala. Hér komu saman Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil og Iron Fist en þau 

                                                 
26 Fowler, Matt, „Marvel’s Daredevil: Season 2 Review“, Ign.com, 18. mars 2016, sótt 9. janúar 2018 af 

http://www.ign.com/articles/2016/03/18/marvels-daredevil-season-2-review. 
27 Schwartz, Terry, „Marvel’s Agents of SHIELD: Season 4 Review“, Ign.com, 23. maí 2017, sótt 9. janúar 

2018 af http://www.ign.com/articles/2017/05/23/marvels-agents-of-shield-season-4-review. 
28 Goldberg, Lesley, „’Agent Carter’ Canceled at ABC; ‘Marvel’s Most Wanted’ Not Moving Forward“, 

Hollywoodreporter.com, 12. maí 2016, sótt 9. janúar 2018 af https://www.hollywoodreporter.com/live-

feed/agent-carter-canceled-at-abc-893499. 
29 Schwartz, Terri, „Marvel’s Luke Cage: Season 1 Review“, Ign.com, 30. September 2016, sótt 9. janúar 2018 

af http://www.ign.com/articles/2016/09/30/marvels-luke-cage-season-1-review. 
30 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
31 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017, James Gunn). 
32 Goldberg, Matt, „Marvel Studios at the Box office: How Much Has Each Film Made?“, Collider.com, 14. 

Júní 2017, sótt 25. September 2017 af http://collider.com/marvel-movies-box-office. 
33 Fowler, Matt, „Iron Fist is the Worst Part of Marvel’s Iron Fist“, Ign.com, 20. mars 2017, sótt 9. janúar 2018 

af http://www.ign.com/articles/2017/03/20/iron-fist-is-the-worst-part-of-marvels-iron-fist. 
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þurftu að læra að vinna saman til þess að geta bjargað New York frá eyðileggingu.34 

Framleiðsla Marvel á ABC stöðinni hélt einnig áfram en um haustið var þáttaröðin Inhumans 

frumsýnd við dræmar móttökur. Í þáttunum er sagt frá Inhuman konungsfjölskyldunni sem býr 

í falinni borg á tunglinu. Þrátt fyrir mikinn metnað í framleiðslu, voru þættirnir gagnrýndir fyrir 

lélegt handrit auk kjánalegra búninga. Þetta kom á óvart miðað við hversu vel hafði gengið að 

kynna persónur úr öðrum heimum á borð við Thor og Verndara Vetrarbrautarinnar.35  

Marvel hætti ekki á ABC, heldur teygði einnig starfsemi sína inn á sjónvarpsveituna 

Hulu með þáttunum Runaways‘ þar sem söguþráðurinn snýr að dramatískum lífum unglinga 

með ofurhetjuívafi.36 Í lok ársins 2017 mætti Thor aftur til leiks í þriðju myndinni sinni, Thor: 

Ragnarok (Taika Waititi), og ekki leið á löngu þar til hagnaður myndarinnar hafði klofið 800 

milljón dollara markið.37 Árið endaði einnig á sterkum nótum á sjónvarpsskjánum en eftir 

slæmar undirtektir Inhumans, þá tókst fimmtu þáttaröð Agents of S.H.I.E.L.D. að fá jákvæða 

dóma gagnrýnenda með ferskri nálgun þar sem útsendarar ríkisins voru nú staddir á ókunnum 

slóðum í geimnum, fjarri jörðinni.38  

  Að lokum fékk The Punisher sína eigin þáttaröð en titilhlutverkið lék Joe Bernthal. 

Persónan hlaut miklar vinsældir meðal áhorfenda eftir að hann kom fram í nokkrum þáttum af 

Daredevil árið 2016.39 Disney tók sterka afstöðu og lýsti því yfir að þetta yrði síðasta verkefni 

sem kæmi úr samstarfi Marvel við Netflix, en Disney stefnir á að opna sína eigin streymisveitu 

árið 2019, sambærilegri þeirri sem Hulu og Netflix bjóða upp á.40  

  Gullpottur Marvel við enda regnbogans virðist botnlaus. Á innan við 10 árum hefur 

þeim tekist að byggja upp veldi kvikmynda og þátta sem jafnast á við fátt annað innan nútíma 

kvikmyndagerðar. Hér hefur tekist að skapa formúlu sem skilar fyrirtækinu ávallt nægum 

hagnaði til að borga kostnað myndarinnar og oftar en ekki, margfalt hærri upphæð en það. 

                                                 
34 Goodman, Tim, „’The Defenders’: TV Review“, Hollywoodreporter.com, 18. ágúst 2017, sótt 9. janúar 2018 

af https://www.hollywoodreporter.com/review/defenders-review-1030441. 
35 Yehl, Joshua, „Marvel‘s Inhumans: “The First Chapter“ Review“, Ign.com, 31. ágúst 2017, sótt 4. desember 

2017 af http://www.ign.com/articles/2017/08/31/marvels-inhumans-the-first-chapter-review. 
36 Ryan, Maureen, „TV Review: ´Marvel‘s Runaways‘ on Hulu“, Variety.com, 20. nóvember 2017, sótt 4. 

desember 2017 af http://variety.com/2017/tv/reviews/marvels-runaways-hulu-review-josh-schwartz-

1202620042/.  
37 Collinson, Gary, „Thor: Ragnarok crosses $800 million at the worldwide box office“, Flickeringmyth.com. 1. 

desember 2017, sótt 4. desember 2017 af https://www.flickeringmyth.com/2017/12/thor-ragnarok-crosses-800-

million-worldwide-box-office/. 
38 Barr, Merrill, „‘Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D.´ Season 5 Review: Bonkers But A Lot Of Fun“, Forbes.com, 

28. Nóvember 2017, sótt 4. desember 2017 af https://www.forbes.com/sites/merrillbarr/2017/11/28/agents-of-

shield-season-5-review/#9b049bf70103. 
39 Barr, Merrill, „‘Marvel‘s The Punisher‘ Review: The Best MCU Series Ever Made (Really)“, Forbes.com, 13. 

nóvember 2017, sótt 4. desember 2017 af https://www.forbes.com/sites/merrillbarr/2017/11/13/the-punisher-

review/#2d6deba17e07. 
40 Sama. 
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Framleiðsluhættirnir sem hér um ræðir minna óhjákvæmilega á velgengni stúdíókerfis síðustu 

aldar þar sem hver myndin á fætur annarri var gefin út með jákvæðum viðbrögðum áhorfenda. 

Því hlýtur að þurfa að velta fyrir sér hvort þetta séu ekki tveir sambærilegir hlutir. Þess vegna 

verður hér leitast við að skoða starfsemi Marvel og hvort árangur fyrirtækisins megi rekja til 

þess grunns sem stúdíókerfið lagði á sínum tíma.  
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Kafli 1: Smá tæknibrellur, smá ofurhetjur, brætt saman með dass af 

klassískri kvikmyndagerð 

1. 1 Skilvirkni, skipulag og samningar  

Áður en stúdíókerfið tók á sig fasta mynd hafði kvikmyndaframleiðslan verið nokkuð 

sundurleit. Ljóst var að kvikmyndafyrirtækin höfðu þó burði til þess að stilla sér upp meðal 

stórfyrirtækja Bandaríkjanna sé litið til hagnaðar. Litið var á það sem svo að kvikmyndin væri 

vara þar sem framleiðsla og útgáfa hennar væru tveir aðskildir hlutir. Framleiðslan átti sér stað 

á vesturströnd Bandaríkjanna, í Hollywood á sama tíma og útgáfa og dreifing fór fram á 

austurströndinni, meðal braskara í New York. Til dæmis má nefna fyrirtækið Universal sem 

árið 1915 var undir stjórn Carl Laemmel sem stóð fastur á því að viðhalda áðurnefndri 

verkaskiptingu. Fyrirtækið naut ekki sterkrar stöðu á hlutabréfamarkaði Bandaríkjanna og 

sérhæfði sig í þriggja tíma dagskrárliðum sem voru samansettir af stuttmyndum og fréttum.41 

  Þessi staða átti eftir að breytast með komu Irving Thalberg til fyrirtækisins en á 

örskömmum tíma vann hann sig upp úr stöðu ritara og á kvikmyndasett Universal á 

vesturströndinni. Þar reiddi Laemmle sig á innsýn Thalberg í heim kvikmyndanna. Thalberg 

hóf störf í framleiðsluveri Universal árið 1915. Um leið áttaði hann sig á því hve mikill 

glæsibragur fylgdi framleiðslu kvikmynda og fljótlega var hann kominn á þá skoðun að  

kvikmyndin væri suðupottur lista, samstarfs, tækni, sögu og töfra. Í framleiðsluveri Universal, 

sem kallað var Universal City, gátu kvikmyndagerðarmenn óskað eftir öllu sem þeir vildu en 

engin beiðni var of stór. Hreinlega allar kröfur voru uppfylltar, hvort sem það var matur í 

hádeginu eða framandi dýr fyrir næsta atriði. Ekki leið á löngu þar til Thalberg uppgötvaði 

helstu áherslur Laemmele í kvikmyndagerð, sem eins og áður sagði, voru að koma til móts við 

væntingar áhorfenda svo fyrirtækið myndi afla sem mestum hagnaði.42  

  Laemmle taldi að þessu væri framfylgt með fyrirfram settum lögmálum 

kvikmyndarinnar, hún fylgdi ákveðnu framleiðslusniði, með lágmarksbreytingum milli mynda. 

Thalberg tók þetta sér til fyrirmyndar en taldi meiri völd liggja að baki í notkun á leikurum og 

framleiðslu á kvikmyndum í fullri lengd. Þar að auki leit Thalberg svo á að viðhorf Laemmle 

og annara kvikmyndagerðarmanna væru úrelt. Kvikmyndaiðnaðurinn þyrfti ekki að vera 

bundinn tveimur pólum, Hollywood og New York, heldur væru þetta allt hluti af sama kerfinu 
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sem ættu að vinna að sameiginlegu markmiði.43 

  Thalberg taldi aðstæðurnar í Universal City eiga möguleika á aukinni framleiðslu, ef 

lögmál framleiðslunnar væru frekar skorðuð niður. Þetta vakti hins vegar upp spennu milli þess 

sköpunarfrelsis sem leikstjórinn taldi sig eiga rétt á, og skilvirkni stúdíósins. Thalberg var 

sammála því að leikstjóranum ætti að veitast ákveðið sköpunarfelsi, svo lengi sem hann nýtti 

það til að starfa innan marka framleiðslunnar. 44 

 Leikstjórinn Eric Von Stroheim deildi ekki þessum sjónarmiðum Thalberg heldur eyddi 

miklu af tíma, pening og hráefni fyrirtækisins til að ná sínu fram. Þrátt fyrir mótmæli 

leikstjórans á innleiðslu þessa kerfis þá tókst Thalberg að auka framleiðslufærni fyrirtækisins 

innan annara deilda, handritsgerð gekk mun hraðar fyrir sig og stúdíóið hóf að gera  

framleiðsluáætlanir þar sem leikstjórum var gerð grein fyrir því hversu miklu fjármagni hverri 

mynd væri úthlutað. Sem framleiðandi þá fylgdist Thalberg lítið með tökum, en eyddi frekar 

orku í handritsgerð og klippingu á myndunum áður en þær fóru í sýningu. Handritunum fylgdu 

ítarlegar lýsingar á hverju atriði svo frekar væri hægt að gera sér grein fyrir því hvernig myndin 

kæmi til með að líta út þegar hún væri komin á hvíta tjaldið.45 

  Í kjölfar þessara breytinga sem fylgdu fyrirkomulagi Thalberg, yfirgáfu margir 

leikstjórar Universal fyrir betri laun og meira frelsi hjá öðrum fyrirtækjum. Þrátt fyrir aukna 

framleiðslu fyrirtækisins, þá taldi Laemmle ekki þörf á að marka stefnu um að auka verðgildi 

fyrirtækisins á hlutabréfamarkaðnum. Thalberg taldi þetta vera sóun á því fjármagni sem til 

hefði unnist vegna skipulagsbreytinga hans innan Universal. Allt sem væri ekki fyrsta flokks 

framleiðsla væri ekki verðug tíma hans. Því yfirgaf Thalberg fyrirtækið árið 1923 og gekk til 

liðs við Louis B. Mayer Production þar sem hann gegndi stöðu sem aðstoðarforstjóri og 

aðstoðarmaður framleiðslu.46 

  Fyrirtæki Mayer hafði snemma ársins 1920 verið keypt af Marcus Loew, sem átti 

stærstu sýningarhúsakeðju Bandaríkjanna. Með þessum kaupum komst fyrirtækið í þá stöðu að 

vera ekki lengur háð sjálfstæðum atvinnurekendum sýningarhúsa. Árið 1925 var fyrirtæki Sam 

Goldwyn leitt inn með Mayer-Loew, en með þeirri sameiningu var sá möguleiki fyrir hendi að 

fylla út dagskrána í kvikmyndahúsum Loew. Hæfni þeirra sem sátu í stjórn fyrirtækisins 

sannaði sig við útgáfu stórmyndanna Ben-Hur (Fred Niblo) og The Big Parade (King Vidor) 

árið 1925. Vel heppnaðar auglýsingarherferðir virkuðu afar vel á áhorfendur, sem flykktust á 
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myndirnar en slík fyrsta flokks framleiðsla á kvikmyndum var áður óséð fyrirbæri hjá nokkru 

öðru fyrirtæki.47 

  Þar sem Thalberg sat nú við stjórn framleiðslunnar voru stjörnur meðal dýrmætustu 

eigna fyrirtækisins en þær voru orðnar helsta söluafl myndanna. Þær höfðu ákveðin einkenni 

sem kenndu þær við ákveðin hlutverk. Áhorfendur fóru því að þekkja stjörnurnar og gátu búist 

við þeim í ákveðnum hlutverkum. Auglýsingagildi stjarnanna var bundið móttökum áhorfenda, 

þar sem vinsældir þeirra voru ákvarðaðar með áhorfstölum. Með auknum vinsældum, þá jókst 

vald leikarans á settinu og í kjölfarið fékk hann frekari stjórn á þeim hlutverkum sem honum 

var úthlutað. Fram að þessu hafði einungis verið litið á hann sem ótýndan starfsmann, ráðinn 

til þess að fylla í hlutverk. Því hafði leikarinn ekki haft val eða völd til að ráða neinu við handrit 

myndarinnar.48 

  Fingraför Thalberg sáust í aukinni skilvirkni í kvikmyndaframleiðslu fyrirtækisins, sem 

sumarið 1927 var orðið að helsta keppikefli kvikmyndaveranna. Á þessu ári varð stúdíókerfið 

næstum fullmótað og það sem hélt framleiðslu Thalberg uppi voru samningarnir sem fyrirtækið 

hafði gert við starfsmenn sína. Búið var að gera samninga við níu framleiðendur, 45 leikara, 41 

handritshöfund og 25 leikstjóra. Á meðal 45 leikara, voru 8 stórstjörnur en persónuleiki þeirra 

var leiðandi afl fyrir hvert verkefni fyrirtækisins. Með þessu fyrirkomulagi voru 77 verkefni á 

framleiðsluborðinu, á mismunandi stigum framleiðslunnar og hafði skilvirknin aldrei verið 

meiri.49 

  Lykilatriði í framleiðslu Thalberg var samstarfið milli deilda en með því minnkaði 

áhættan á því að leikstjóri gæti eignað sér verkefnið. Þetta kerfi stuðlaði að valdeflingu hópsins 

og samstarfi frekar en höfundarverki eins manns. Thalberg leiddi rúmlega þriðjung 

framleiðslunnar og var með aðstoðarmenn til að deila ábyrgðinni. Þeir fóru með stórt hlutverk 

í sögumótun myndanna og sáu til þess að allt var reiðubúið þegar leikstjórinn gekk til starfa. 

Hann tók þátt í síðustu yfirferð handritins og hélt þaðan beint til framleiðslu. Eftir tökurnar 

fylgdist hann með fyrsta hluta eftirvinnslu en þar eftir tók framleiðandinn aftur við og gat beðið 

um endurtökur ef þörf var á, með næsta leikstjóra sem var laus.50 

  Þetta kerfi skilvirkni, samstarfs og framleiðslu gekk vel fyrir sig á fyrstu árunum og 

önnur fyrirtæki tóku upp aðferðir Thalberg en árið 1930 var samanlagður hagnaður stærstu 

fyrirtækja Hollywood um 55 milljónir dollara. Gleðin lifði þó ekki lengi en á næstu árum varð 
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kreppan mikla til þess að hagnaður þeirra átti eftir að hrapa niður í tap upp á 26 milljónir 

dollara. Verðbréf fyrirtækjanna féllu og eina fyrirtækið sem sýndi fram á hagnað á þessum 

árum var MGM undir stjórn Thalberg.51  

  Það var augljóst að iðnaðurinn þurfti á hjálp að halda. Sú hjálp birtist í formi NIRA 

samninganna árið 1933 þegar Franklin Delano Roosevelt var kosinn forseti Bandaríkjanna.  

Eftir að hafa lokað öllum bönkum landsins í viku til að meta fjárhagslega stöðu þeirra, lögðu 

stjórnvöld fram frumvarp þar sem áhersla var lögð á að blása lífi í efnahag landsins. Frumvarpið 

var titlað NIRA og gerði það helstu stórfyrirtækjum landsins kleyft að endurheimta stöðu sína 

á markaðnum. Áhrif NIRA í Hollywood voru tvíþætt. Annars vegar voru langtímaáhrifin þau 

að nú fengu stærstu fyrirtæki Hollywood lögverndað leyfi fyrir starfsemi sína, sem gerði öðrum 

fyrirtækjum sem og nýjum erfitt að starfa innan kvikmyndageirans. Samtök framleiðenda og 

dreifingaraðila Bandaríkjanna nýttu sér þessa stöðu og beittu sér fyrir því við stjórnvöld, að 

sérstök ákvæði um dreifingu kvikmynda yrðu sett í lög. Var kveðið á um að kvikmyndahús 

yrðu skilduð til að taka við þeim myndum sem kvikmyndaverin framleiddu. Einnig var tekið 

fram hversu lengi hver mynd þyrfti að vera í sýningu og skapaði það þar með minni 

fjárhagslega áhættu fyrir hönd framleiðenda.52  

  Önnur áhrif NIRA frumvarpsins á kvikmyndaiðnaðinn komu fram í samþjöppun stærstu 

fyrirtækja Hollywood, en örlög þeirra voru nú í  höndum bandaríska kvikmyndaráðsins og þar 

með ríkisins. Það sem áður hafði verið lauslega skilgreint framleiðsluferli, var nú sett niður í 

lög og var skylda að fylgja því.53 

  Þrátt fyrir að framleiðslukerfið væri nú líkt og greypt í stein, þá var starfsemi þess alltaf 

bundin áhuga áhorfenda og aðsókn þeirra. Geta má þess að kaþólska kirkjan hafði mikil áhrif 

á siðferði áhorfenda en oftar en einu sinni taldi kvikmyndaeftirlitið sig þurfa að grípa í taumana 

á framleiðslu Hollywood. Þá var metið sem svo að umfjöllunarefni kvikmyndanna bryti í bága 

við siðferði samfélagsins. Til að meta slík brot var hinn alræmdi Hays kóði búinn til. Kóðinn 

var nefndur eftir frumkvöðla sínum Will Hays, þáverandi yfirmanni Kvikmyndaráðs 

Bandaríkjanna, sem hafði það starf að fylgjast með siðferði kvikmynda. Þau lögmál höfðu verið 

sett niður af jesúískum og kaþólskum prestum árið 1930 og um tíma var takmarkaður metnaður 

fyrir framfylgni þeirra.54 
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  Árið 1934 voru fulltrúar kaþólsku kirkjunnar komnir með nóg af kvikmyndaverunum 

og vanhæfni þeirra til að fylgja eftir kóðanum. Því boðaði kirkjan til sniðgöngu á kvikmyndum 

Hollywood og í kjölfar þess fóru framleiðendur að hugsa sinn gang. Myndir þeirra voru sakaðar 

um að sýna glæpi og glæpamenn í jákvæðu ljósi og voru almennir borgarar hvattir til að halda 

sig frá slíkri afþreyingu. Eins og fram hefur komið þá voru áhrif kirkjunnar mikil í bandarísku 

samfélagi á þessum tíma og í lok júlí var talið að um 65 milljónir manns, helningur bandarísku 

þjóðarinnar, hafi fundið sig knúin til að halda sig frá slíkum kvikmyndum. Kvikmyndaráðið 

tók málin strax í sínar hendur og lagði auknar áherslur að kóðanum yrði fylgt eftir, ekkert 

handrit færi í framleiðslu án þess að fá samþykki frá nefndinni.55 Kerfið stóð því í sömu sporum 

og leikstjórar sínir, því var gefið leyfi til að skapa, ef það starfaði innan marka samfélagsins.  

 

1.2 Töfraheimur barna og fullorðna 

Líkt og má sjá í innganginum, þá vantar ekki upp á skilvirkni í framleiðslu hjá Marvel. Á 

síðustu 10 árum hefur fyrirtækinu tekist að byggja upp veldi kvikmynda líkt og engum hefur 

tekist áður. Rétt eins og stúdíókerfi síðustu aldar, þá stendur framleiðsluver Marvel á ákveðnum 

tímamótum. Með hverjum deginum verða tæknibrellur kvikmyndarinnar öflugri, og auðveldara 

er að færa áhorfandann á ókunnugar slóðir. Ofurmenni vígbúast gegn skrímslum í orrustum þar 

sem örlög heilla heima eru að veði en slíkt er mögulegt vegna framþróun tæknibrellanna. 56 Ef 

að kerfi Thalberg og NIRA frumvarpið lögðu grunninn að stúdíókerfinu, þá eru það 

tæknibrellurnar sem spila inn í velgengni framleiðslu Marvel í nútímanum. Þó má greina 

ákveðna stillingu við notkun þeirra. Myndir Marvel eru ekki einungis bundnar þessum 

tæknibrellum. Til samanburðar má nefna mynd í útgáfu fyrirtækisins DC, The Green Lantern 

(2011, Martin Campbell) en fyrir útgáfu hennar hafði verið lýst yfir áhyggjum af óþarfa 

tæknibrellum, þá sérstaklega hvað varðar búning hetjunnar.57  

  Slíkar yfirlýsingar eru sjaldséðar af áhorfendum og aðdáendum Marvel. Eflaust má 

rekja það til notkun fyrirtækisins á afurðum sínum, en tæknibrellurnar eru notaðar þegar þörf 

er á þeim. Það þarf ekki að nota tæknibrellur fyrir búning Captain America eða hamar Thors, 

en hins vegar er tæknin ekki komin á þann stað í dag að raunverulegur Járnmaður geti tekið sig 
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á loft. Járnbúningurinn og raunar margar senur Tony Stark eru því háðar náð og miskunn 

tækninnar í dag. Ef litið er til aukaefnis sem má finna á blu-ray disk The Avengers má sjá stór 

leiksvið, búninga og aukahluti sem eru gerð af miklum metnaði, notuð í bland við 

tæknibrellurnar. Þetta er oft gert á þann hátt að áhorfandinn gerir sér ekki full grein fyrir því 

hvar raunveruleikinn endar og töfraheimur tækninnar tekur við.58 

  Þetta minnir óhjákvæmilega á annað tímabil stúdíókerfisins, þegar tal- og hljóðmyndin 

tók við sem staðall kvikmyndagerðar. Það fyrirtæki sem leiddi veginn í talmyndunum voru 

Warner Bros., þó ekki í þeim tilgangi að valda róttækum breytingum, heldur vegna nauðsynjar, 

til að halda uppi við gróða annara fyrirtækja á þeim tíma. Þegar kvikmyndin The Jazz Singer 

(1927, Alan Crosland) var gefin út, fóru vinsældir hennar fram úr björtustu vonum fyrirtækisins 

en með henni voru staðlar framleiðslunnar hækkaðir. Þetta var í fyrsta skiptið sem söngur, dans 

og tal voru sett saman í kvikmynd en nú kepptust hin stórfyrirtækin við að ná Warner.59 

  Þetta fól í sér endurmat á leikurum, búnaði og endurvinnslu á kvikmyndasölum svo þeir 

væru aðgengilegir fyrir hljóðmyndina.60 Að sama skapi hafa sýningaraðilar nútímans þurft að 

uppfæra búnaðinn sinn til að halda í við þessar tæknibreytingar.61 Nýjungir tæknibrellunnar eru 

hins vegar ekki eitthvað sem á sérstaklega við um Marvel í dag, en engu að síður spilar stórt 

hlutverk í innleiðslu áhorfandans inn í heim þeirra. 

 Þessar aðstæður væru Marvel hins vegar ekki mögulegar ef ekki væri fyrir fjármagn 

myndanna sem hefur komið til með samstarfi þeirra við önnur fyrirtæki. Fyrstu tvær myndir 

söguheimsins, Iron Man og The Incredible Hulk, voru gefnar út í samstarfi við Paramount en 

þrátt fyrir að hafa safnað kostnaði sínum í miðasölu, þá var það ekki nóg svo að Marvel gæti 

framleitt myndirnar á eigin fótum. Árið 2009 gekk í garð ný öld fyrir framhald Marvel, en þá 

voru réttindin af kvikmyndum þeirra og persónum seld til stórfyrirtækisins Disney fyrir fjóra 

milljarða Bandaríkjadollara. Þá sýndi Disney sérstakan áhuga á Járnmanninum, en frammistaða 

Robert Downey Jr. virðist hafa heillað fjárfestana upp úr skónum. Með þessum samningi var 

Marvel komið í hendurnar á fyrirtæki sem átti eitt sterkasta dreifingarkerfi í heiminum og því 

opnuðust enn frekari möguleikar til að styrkja ofurhetjuheiminn.62 Framleiðsla fór strax af stað 

og hetjurnar Captain America og Thor voru kynntar til leiks árið 2011. Þessi kaup Disney 
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borguðu sig svo sannarlega með útgáfu á The Avengers en þá skuldbatt fyrirtækið sig enn frekar 

þessum heimi og gaf út þættina Marvel‘s Agents of S.H.I.E.L.D. á sjónvarpsstöð sinni ABC.63 

Hér opnaði Disney nýjar dyr fyrir hönd Marvel og teygði mörk ofurhetjuheimsins á slóðir nýrra 

áhorfenda.  

  Þrátt fyrir þessa möguleika á ótroðnum slóðum sjónvarpsins, þá glímdi framleiðsla 

þeirra við takmarkanir. Eins og hefur komið fram geta reglugerðir kvikmyndaráðs 

Bandaríkjanna haft töluverð áhrif á kvikmyndaframleiðsluna, eins og sagan sýnir með Hays 

kóðanum og reglugerðum kaþólsku kirkjunnar. Enn í dag má greina þessar hömlur innan 

meginstraums kvikmyndagerðar en sambærilegur kóði er nú til staðar sem flokkar kvikmyndir 

eftir viðfangsefni þeirra svo áhorfendur viti að vissu leyti hvað bíður þeirra á hvíta tjaldinu.64 

  Eins og kerfið stendur í dag, þá er kvikmyndum skipt niður í fimm flokka. Sá fyrsti 

gefur kvikmyndinni stöðu G, en þá er hún metin sem svo að hún höfði til allra aldurshópa. 

Næsti flokkur nefnist PG. Mælst er til þess forráðamaður fylgist með því að ef barn sér 

kvikmynd í þeim flokki. Þar á eftir fylgir flokkurinn PG-13 en þar er sérstök áhersla lögð á 

yfirumsjón forráðamanns og mælst til þess að börn yngri en 13 ára horfi ekki á myndina nema 

í fylgd með fullorðnum. Í fjórða lagi er það R flokkur. Ef kvikmynd er stimpluð sem R, þá eru 

forráðamenn barna hvattir til að horfa á myndina áður en einstaklingur yngri en 17 ára sest 

niður til áhorfs. Að lokum er það NC-17 flokkurinn, þar sem fullorðnir einstaklingar eru þeir 

einu sem mega fara inn á myndina.65 

  Hingað til hafa allar myndir Marvel og Disney starfað innan þægindaramma PG-13. 

Ekkert gróft ofbeldi er í myndum þeirra og kynlíf í algjöru lágmarki. Sögurnar snúa yfirleitt að 

ákveðinni persónu sem öðlast einhverja ofurmannlega krafta og þarf á sama tíma að sigrast á 

sínum innri og ytri djöflum. Í þessum flokki má meðal annars nefna Ant-Man, Iron Man og 

Thor. Því koma kvikmyndir Marvel einstaklega vel út á siðferðisskala áðurnefnds 

flokkunarkerfis kvikmyndaráðs Bandaríkjanna. Einkunnin PG-13 gerir fullorðnu fólki kleift að 

fara með börnin sín á myndirnar, en það þýðir aukin miðasala fyrir Marvel. Þetta gefur ekki til 

kynna að ofurhetjumyndin reiði sig alltaf á PG-13 kerfið, en á meðan ofurhetjuheimurinn er í 
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eigu Disney þá er það áhætta sem fyrirtækið er ekki viljugt til að taka á hvíta tjaldinu.66  

   Að þessu sögðu, þá er kvikmyndaheimur Marvel ekki allur flokkaður sem PG-13, en 

samstarf þeirra með sjónvarpsveitunni Netflix gerir þeim kleift að dreifa myrkara og grófara 

efni utan dreifingarkerfis Disney. Þar hafa komið fram jarðbundnar persónur á borð við 

Daredevil og Jessica Jones. Hvergi er sparað til þegar kemur að grófu ofbeldi og kynlífssenum 

og samstarf Marvel og Netflix færir ofurhetjuheiminn í nýjar hæðir. Raunverulegar hliðar 

manneskjunnar koma fram í klukkustundarlöngum þáttum og þegar ofbeldið birtist grípur það 

áhorfandann. Í sjónvarpinu þarf ekki tæknibrellurnar, heldur er það raunverulega persónan sem 

leiðir áhorfandann inn í heiminn. Þrátt fyrir að áhorfendatölur þáttanna hafi aldrei verið gefnar 

út eru vinsældir þeirra augljósar. Nú hafa komið út sex þáttaraðir sem fylgja jarðbundnum 

persónum New York og bendir ekkert til þess að endirinn sé að nálgast. 67 

   

1.3 Stúdíókerfið uppfært 

Ekki má gera lítið úr árangri Marvel þegar kemur að ráðningu leikara en rétt eins og Thalberg 

hélt fram, þá reiðir heimur þeirra sig töluvert á stjörnurnar. Áhugi áhorfenda virðist þó beinast 

sérstaklega að túlkun Robert Downey Jr. á Járnmenninu Tony Stark. Þetta kemur glöggt í ljós 

í aðsókn áhorfenda að þeim myndum sem hann leikur í, má þar nefna Iron Man 1-3, báðar 

Avengers myndirnar og Captain America: Civil War, en þar af hafa fjórar myndir þénað meira 

en milljarð dollara.68  

  Það mætti segja að Marvel og Disney feti í fótspor stúdíókerfisins með stjörnumyndina, 

þar sem persónur myndanna eru hafðar að leiðarljósi. Þó er kerfi nútímans ekki nákvæm 

eftirmynd af fortíðinni. Stúdíókerfið reiddi sig á ákveðnar persónur sem leikarar voru þekktir 

fyrir, þar að leiðandi voru leikararnir ráðnir í sömu hlutverkin hvað eftir annað. Leikarar Marvel 

eru bókstaflega ráðnir í sömu hlutverkin, ekki mismunandi persónur með sama persónuleika, 

heldur persóna sem þróast í hverri mynd. Til dæmis má nefna Tony Stark, sem í fyrstu mynd 

Járnmannsins tekur meðvitaða ákvörðun um að nota framleiðslukerfi sitt til góðs fyrir heiminn, 

en í seinni tveimur þarf hann að takast á við afleiðingar fortíðar sinnar. Viðburðir annara mynda 
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hafa einnig áhrif á atburðarás stakra mynda en þar má nefna kvíðaröskun Tony Stark í kjölfar 

The Avengers. 

  Fyrirtækið tók snemma upp á því að ráða leikara á langtíma samninga, allt frá fyrstu 

myndum kvikmyndaheimsins. Þá skrifuðu margir leikarar undir sex mynda samning til að byrja 

með, en með möguleikanum á framlengingu. Til að mynda var leikari Captain America, Chris 

Evans, boðinn samningur upp á níu myndir, sem hann lækkaði niður í sex, þrjár myndir um 

persónu hans og þrjár þar sem hann kemur fram með The Avengers. Einnig má nefna leikarann 

Samuel L. Jackson en strax í upphafi skrifaði hann undir níu mynda samning og hefur því verið 

notaður óspart í margar myndir Marvel, þó það væri ekki nema með smákomu.69  

  Þrátt fyrir velgengni Marvel í leikaravali, þá hefur ráðningarferli þeirra ekki verið 

eintómur dans á rósum. Kvikmyndir þeirra hafa verið gagnrýndar fyrir að innihalda yfirdrifinn 

fjölda af hvítu fólki, meira að segja þegar tækifæri er á fjölbreyttara leikaravali. Þá má helst 

nefna þegar öldruðum asískum manni var skipt út fyrir hvíta konu í kvikmyndinni Doctor 

Strange. Útskýring Marvel á þessari ákvörðun var að hún væri leið til þess að enda neikvæðar 

staðalímyndir og stefna fyrirtækisins væri að endurspegla heiminn eins og hann er í raun og 

veru.70  

  Þar sem allar kvikmyndir Marvel eru vísindaskáldskapur, þá hefur fyrirtækið verið 

gagnrýnt fyrir að nýta sér ekki völd sín og áhrif til jákvæðari birtingarmynda á 

minnihlutahópum samfélagsins. Þá má nefna mismunandi kynhneigð, líkt og samkynhneigð, 

sem birtist hvergi í kvikmyndunum, en á sér frekar stað á vettvangi tilraunamennsku þeirra, á 

Netflix. Einnig hefur þar myndast tækifæri til að breyta Danny Rand, öðru nafni Iron Fist, úr 

hvítum manni yfir í asískan, enda er persónan með baksögu sem byggir að miklu leyti á asískri 

menningu.71 Þrátt fyrir nokkuð einhæfa birtingarmynd þeirra persóna sem koma fram í 

kvikmyndum fyrirtækisins, þar sem minnihlutahópar eiga sér fáa málsvara, þá virðist ekki geta 

átt sér stað jafn víðtæk sniðganga og kaþólska kirkjan ætlaði sér á fjórða áratugnum og því 

heldur sigurför þeirra áfram um heiminn.72  
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  Leikarar Marvel virðast vera sú vara sem fyrirtækið kann hve mest að meta. Hvað 

reglubundið starfsfólk varðar, þá hefur leikarinn meira vægi en leikstjórinn. Til dæmis má 

nefna leikstjóra á borð við Joss Whedon og Edgar Wright, sem hafa lýst yfir mikilli óánægju 

með samstarf sitt við Marvel vegna hömlunar fyrirtækisis á sköpunarfrelsi þeirra. Það birtist 

þó helst í formi tenginga milli mynda, en fyrirtækið gerir mikið úr því til að minna áhorfandann 

á heim ofurhetjunnar. Þá er talað um vísanir í fyrrum viðburði heimsins eða atriði sem setja 

sviðið fyrir aðrar myndir, en í dæmaskyni má nefna Avengers: Age of Ultron þar sem Thor sér 

sýnir sem benda til heimsendaloka í hans næsta ævintýri.73 Leikstjórinn virðist því uppfylla 

sama starf og á tímabili stúdíókerfisins, þar sem honum er ætlað að starfa innan marka 

fyrirtækisins, með sköpunarfrelsi sem er sett niður af forsendum stofnunarinnar. 74 

  Þrátt fyrir óánægju Whedon og Wright, þá virðast margir aðrir leikstjórar kunna að meta 

framleiðsluaðferðir Marvel. Til dæmis má nefna Russo bræðurna, sem hafa gefið út hvern 

stórsmellinn á fætur öðrum frá árinu 2014, en samstarf þeirra og fyrirtækisins hófst þegar þeir 

leikstýrðu óvænta smellinum Captain America: The Winter Soldier. Í kjölfarið fengu þeir 

starfið að leikstýra næstu mynd kafteinsins, Captain America: Civil War¸ sem naut enn meiri 

vinsælda meðal áhorfenda. Eins og staðan er í dag eru þeir en á samning hjá Marvel og hafa 

tekið við keflinu frá Joss Whedon, og hafa fengið því úthlutað að leikstýra næstu tveimur 

myndum um Avengers teymið.75  

  Hvað varðar handritsgerð myndanna, þá hafa leikstjórar fengið að koma nálægt því 

ferli. Joss Whedon sem skrifaði handritin af báðum Avengers myndunum hefur einnig tekið að 

sér að skrifa nokkra þætti af Agents of S.H.I.E.L.D.76 Þar að auki hefur Eric Pearson lagt sitt af 

mörkunum við handrit þáttanna Agent Carter ásamt kvikmyndunum Ant-Man og Thor: 

Ragnarok. Eins og hann greinir frá, þá minnir handritsferli Marvel á vel slípaða maskínu, sem 

starfar á þeim forsendum að halda heimi þeirra gangandi. Það er margt gott sem getur komið 

úr ferlinu en í lok dagsins það er undir framleiðandanum komið hvað endar í myndinni. Til að 

starfa fyrir Marvel þarf handritshöfundurinn að vinna hratt, enda er fyrirtækið með langa 
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dagskrá um framtíðaráætlanir þess, sem nauðsynlegt er að vinna skipulega og hratt að.77 Aftur, 

tekur fyrirtækið stúdíókerfið sér til fyrirmyndar og er ekki aðeins með stjörnur, heldur einnig 

handritshöfunda og leikstjóra sem er hægt að leita til þegar þörf er á fyrir gæðaframleiðslu. 

Starfsfólk þeirra kann á kerfið sem er búið að setja upp og er því áreiðanlegt í augum þeirra, að 

þeirra ástæðu gengur kerfið upp.78 
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Kafli 2: Kevin Feige, ofurframleiðandi 

Það má sjá margt sambærilegt í framleiðsluferli Marvel og kerfi stúdíótímabilsins. Eins og 

hefur komið fram þá hefur framleiðandinn Irving Thalberg gjarnan verið nefndur sem eins 

konar „höfundur“ þessa framleiðslukerfis.  Í augum hans var framleiðandinn sá hlekkur sem 

tengir saman tvær hliðar iðnaðarins, braskarana í New York, og framleiðslunnar í Hollywood, 

í eitt kerfi. Jafnframt fylgdist hann með framleiðsluferlinu og púslaði saman verkefnum sem 

voru líkleg til að öðlast vinsælda á meðal áhorfenda.79 Eins og fram hefur komið þá hefur 

Marvel tekist þetta einstaklega vel, með hverri stórmyndinni á fætur annarri og er ekki hjá því 

komist að taka eftir hlutverki framleiðandans innan fyrirtækisins. Þar hafa margir komið að, en 

upp úr öllum fjöldanum stendur eitt nafn, höfuðframleiðandi og forstjóri Marvel Studios, Kevin 

Feige.80 

  Á síðustu árum hefur  hann komist í eina valdamestu stöðu Hollywood, sem helst beint 

í hendur við sigurgöngu Marvel. Feige hefur fylgt fyrirtækinu frá fyrstu stórmyndinni, Spider-

Man frá árinu 2002. Feige leggur sérstaka áherslu á persónurnar í myndunum, og vill að 

kvikmyndagerðarmennirnir haldi sig eins nálægt upprunalega efniviðinum, myndasögunum, 

eins og unnt er. Velgengni ofurhetjuheimsins er sögð eiga rætur að rekja til hans, enda mikill 

áhugamaður um myndasögur. Innsýn hans í myndasögurnar virðist hafa reynst honum 

dýrmætur bakgrunnur, þar sem hann hefur haft puttann á púlsinum um hvað nái betur til 

myndasöguaðdáenda en flestir. Markaðsherferðir Marvel bera þess vitni að Feige veit hvaða 

sögur eru vinsælar og hvaða markaðssetning virkar til að halda áhorfendum á tánum, spenntum 

fyrir næstu útgáfu Marvel. Þrátt fyrir að geta titlað sig sem forstjóra Marvel, þá er Marvel 

hlutabréfafyrirtæki og Feige því ráðinn í þá stöðu, frekar en að vera eigandi, og er ábyrgur 

gagnvart þeim sem fjármagna fyrirtækið. Isaac Perlmutter fjármagnaði fyrstu tvær myndir 

kvikmyndaheimsins, Iron Man og The Incredible Hulk, en hagnaður Járnmannsins var ekki 

nægur einn og sér til að halda framleiðslunni gangandi. Örlög fyrirtækisins féllu í hendur 

Disney árið 2009, en með þeirri ákvörðun tókst Perlmutter að bjarga fyrirtækinu frá gjaldþroti. 

Þrátt fyrir að fjármagnið sé ekki í höndum framleiðandans, ekki frekar en það var á 
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stúdíótímanum, þá virðist ríkja sem því virðist, ótakmarkað traust til Feige, enda sýnir hann 

ítrekað fram á hæfni sína í stöðunni.81  

 

2.1 Hrollvekja nútímans 

Lítið virðist hafa breyst frá tíma stúdíókerfisins í þessu tiltekna tilviki, og Feige fylgir því í 

fótspor hins klassíska framleiðanda, sem tengiliðurinn á milli framleiðslunnar og fjármagnsins, 

með sterka heildarsýn fyrirtækisins og þarfir áhorfenda að leiðarljósi.82 Hlutverk 

framleiðandans á tímabili stúdíókerfisins virtist ávallt fylgja þessari grunnstöðu, en þó með 

mismunandi áherslum. Kevin Feige á sér enga eina hliðstæðu, jafnvel þó vísað hafi verið til 

Thalberg hér að ofan, heldur má segja að hann taki sér til fyrirmyndar fjölbreytt starf 

framleiðandans í fortíðinni og nýti sér það Marvel til hagsbóta.   

  Þá má nefna hið endurtekna eðli kvikmyndanna sem snýr alltaf að frásagnarsviði 

ofurhetjunnar. Slík vinnubrögð eru ekki af nýjum toga en sérhæfð framleiðsla á einni tegund 

kvikmynda hefur áður forðað fyrirtækjum frá gjaldþroti. Til dæmis má nefna fyrirtækið 

Universal en árið 1930 hafði fyrirtækið ekki skilað neinum hagnaði og því vann Carl Laemmle 

hörðum höndum til að koma því aftur á rétta braut. Til að spara kostnað hverrar myndar lagði 

hann áherslu á myndir sem fylgdu ákveðnum formúlum, ásamt því að nota afurðir fyrirtækisins 

eftir bestu getu. Má í þessu sambandi nefna markvissa endurvinnslu leikara, leikmynda, 

tæknifólks og jafnvel tökuuppsetninga. Úr þessum aðstæðum mótaðist stíll fyrirtækisins og 

undir stjórn Laemmle voru gefnar út nokkrar glæpamyndir (e. gangster sagas) ásamt myndum 

sem voru sérstaklega markaðssettar fyrir konur.83  

  Ekki leið á löngu þar til Laemmle uppgötvaði þann styrk sem lá að baki þessum stíl og 

þeirra auðlinda sem fyrirtækið bjó yfir en í beinu framhaldi hóf fyrirtækið framleiðslu 

hrollvekja. Hann lagði grunninn að stíl fyrirtækisins með því að sækja sér listrænar fyrirmyndar 

til Evrópu. Í því sambandi leitaði hann til Þýskalands en þýski expressjónisminn hafði vaxið í 

vinsældum á árunum áður. Auk þess að vera ódýr í framleiðslu, þá sá Laemmle hvernig 

drungaleg fagurfræðin hentaði hrollvekjunni og réði þá sem voru kunnugir þessum 
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stílbrögðum.84  

  Þetta skilaði sér í vinsælum kvikmyndum á borð við Dracula (1931, Tod Browning), 

Frankenstein (1931, James Whale), The Mummy (1932, Karl Freund) og The Old Dark House 

(1932, James Whale), sem urðu til þess að tap fyrirtækisins varð minna með hverju ári. Vegna 

þeirra stöðu sem Laemmle gegndi, sem yfirmaður og framleiðandi á þessum tíma, hafði hann 

tök á að setja saman lið undir hans stjórn sem gaf út hverja myndina á fætur annarri með vissu 

um að hún myndi hitta í mark hjá áhorfendum.85 Þetta hefði ekki tekist, ef ekki væri fyrir sterkt 

dreifingarkerfi sem Laemmle hafði komið fyrir bæði innanlands og erlendis.86  

  Rétt eins og Universal var þekkt fyrir hrollvekjuna, þá gefur hagnaður fyrirtækisins til 

kynna að ofurhetjumynd Marvel sé á sambærilegri vegferð.87 Kevin Feige snertir á þessum 

áhuga almennings á sameiginlegum heimi ofurhetjunnar, og með réttu magni af tæknibrellum 

og fjárfestum hefur honum tekist að færa framleiðslu fyrirtækisins í nýjar hæðir.88  

  Marvel hefur þó þann ókost í samanburði við Universal, að sérhæfing þess er jafnvel 

enn þrengri.  Því væri erfitt fyrir Feige að gefa út mynd undir nafni fyrirtækisins sem væri ekki 

tengd ofurhetjuheiminum. Á meðan Universal var þekkt fyrir hrollvekjuna, og framleiðslan 

háð henni, þá stöðvaði það ekki fyrirtækið frá því að halda í framleiðslu á öðrum sviðum. Þá 

má nefna dramamyndina Imitation of Life (1934, John M. Stahl), sem skilaði hvað mestum 

hagnaði fyrir hönd fyrirtækisins árið 1934 til 1935.89  

  Það er ekki að segja að Marvel stígi ekki út fyrir þægindarammann. Þá má nefna 

myndina Ant-Man, þar sem Scott Lang fær ekki fortíðina flúið og þarf að nýta hæfileika sína 

sem glæpamaður, í bland við nýja ofurkrafta, til að ræna vopni frá stórfyrirtæki og koma í veg 

fyrir að þeir hefji vopnasölu með hryðjuverkasamtökunum HYDRA. Að þeim sökum hefur 

Kevin Feige lýst myndinni sem „ránsmynd“ (e. heist film), vegna þessa fráviks frá hefðbundnu 

ofurhetjuformúlunni.90 Ant-Man fékk fjármagn upp á 130 milljónir dollara, sem skilaði af sér 

519 milljónum til baka á heimsvísu, tölur sem benda til þess að þess að þó fyrirtækið hafi verið 
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að gefa út þrettándu myndina innan heimsins, þá takist því að fanga hugarheim og áhuga 

áhorfanda með óvæntri nálgun.  

 

2.2 Valdabarátta innan kerfisins 

Heildarsýn Kevin Feige og meðvitund hans um efniviðinn hefur komið framleiðslu 

ofurhetjumyndanna á annað stig. Þó má greina töluvert meiri metnað hjá honum heldur en 

Laemmle, að því leyti að hvert einstakt framlag í kvikmyndaheim Marvel er langtum 

umfangsmeira en gömlu Universal myndirnar. Raunar er munurinn þar himinn og haf, 

Universal hryllingsmyndirnar voru flestar á kostnaðarbilinu miðlungsdýr til afar ódýr, en 

Marvel myndirnar, þær stærstu að minnsta kosti, eru meðal dýrustu mynda sem framleiddar 

eru í heiminum í dag. Slíkt hefur aldrei verið gert með jafn markvissum hætti, þótt benda megi 

á mektartímabil MGM í þessu samhengi, löngum þekkt sem það kvikmyndaver er sérhæfði sig 

í dýrum stórmyndum. Einnig má draga fram nafnið David O. Selznick, en hann fór út fyrir öll 

mörk hvað varðar aðild framleiðandans á setti og fjármagn myndanna.91 

  Eftir að hafa starfað hjá MGM með Irving Thalberg, þá stofnaði hann sitt eigið 

fyrirtækið árið 1935 með vonir um að gefa út fáar myndir á ári, en í hæsta gæðaflokki. 92 Þar 

losnaði hann undan yfirstjórn þeirra sem stjórnuðu kvikmyndaverunum og tók við stöðu 

framleiðanda og yfirmanns.93
  Þetta átti eftir að reynast erfiðara fyrir Selznick en hann gerði 

sér grein fyrir en þrátt fyrir að kerfið stuðlaði að samstarfi mismunandi deilda undir stjórn 

framleiðandans, þá var valdabarátta leikstjórans aldrei langt undan. Hér má nefna tímabil í lífi 

hans þar sem hann starfaði með leikstjóranum Alfred Hitchcock að kvikmyndinni Rebecca 

(1940, Alfred Hitchcock), samtímis framleiðslu myndarinnar Gone With the Wind (1939, 

Victor Fleming).94 

  Alfred Hitchcock hafði öðlast orðspor sem einn besti leikstjóri Bretlands á þessum tíma 

vegna þess að á tökustað hafði hann hæfnina til að uppfylla bæði kröfur leikstjórans og 

framleiðandans, eitthvað sem Selznick lofaði hvað mest í fari hans. Samningaferli þeirra hófst 

árið 1937 og eftir tveggja ára samningsviðræður var Hitchcock ráðinn, árið 1939 á sjö ára 

samning með laun upp á 40 þúsund dollara fyrir hverja mynd sem hann leikstýrði fyrir hönd 

Selznick International Pictures. Vegna þess hve hæfur Hitchcock var sagður vera, þá fékk hann 
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þá sérstöðu að hafa yfirsjón með handritum myndanna. Það átti eftir að reynast erfiðara en hann 

gerði sér grein fyrir en þegar kom að Rebecca, þá ætlaði Selznick að fá þau gæði frá 

leikstjóranum sem honum hafði verið lofað. Selzinck hafði keypt réttindin af Rebecca  fyrir 50 

þúsund dollara og ætlaði sér að fanga hugarheim áhorfenda, rétt eins og bókin gerði.95 

  Þrátt fyrir að Hitchcock hafi tekið þátt í undirbúningnum fyrir upptökur myndarinnar, 

þá virtist vægi hans vega minna gegn framleiðandanum. Má þar nefna ítrekuð endurskrif á 

handriti myndarinnar sem fóru svo langt að auka handritshöfundar voru fengnir til að starfa við 

hlið Hitchcock. Þess að auki beðið um mat leikstjórans þegar kom að ráðningu í hlutverk 

myndarinnar, skoðun hans þurfti hins vegar að víkja fyrir áliti Selznick, sem endaði á að ráða 

óreyndu leikkonuna Joan Fontaine. 96  

  Fram að tökum lét Hitchcock undan, en í hugarheimi hans var allt utan tökustaðarins, 

svæði framleiðandans. Þegar hann steig á tökustað þá réðu hins vegar önnur lögmál. Þar var 

valdið komið í hendur leikstjórans og á þeim vettvangi lét hann ekki undan. Þrátt fyrir að tökur 

hefðu dregist á langinn vegna sérhæfðra vinnubragða Hitchcock hélt Selznick aftur af sér og 

leyfði honum að starfa frjálst, en gagnrýndi smávægilega hluti eins og förðun leikara, eða hvaða 

atriði þyrfti að taka upp aftur. 97  

  Það sem hélt athygli Selznick frá Rebecca var framleiðslan á Gone With the Wind, sem 

var þá komin á lokastig en í október árið 1939 stóðu yfir fimmtu endurtökur á henni, með fjórða 

leikstjóranum. Vegna þessara áherslu Selznick, dróst útgáfudagur Rebecca fram yfir áramótin 

en hann vildi ekki gefa út mynd sem hann væri ekki sáttur með. Engu að síður, tókst honum að 

klára Gone With the Wind þetta árið og þrátt fyrir að Victor Fleming, fjórði leikstjóri 

myndarinnar, hefði fengið nafn sitt á hana, litu nær allir samtímamenn á myndina sem 

sköpunarverk Selznick. Myndin naut gífurlegra vinsælda og framleiðandinn nýtti sér það til að 

kynna áhorfendur fyrir næstu mynd úr framleiðslu SIP, þá lét Selznick búa til sýnishorn fyrir 

Rebecca sem voru sýnd fyrir sýningar á Gone With the Wind.98 

  Metnaður Selznick fyrir framleiðslu er í raun ósambærilegur nokkrum öðrum 

framleiðanda á þessum tíma. Bæði verk hans, Rebecca og Gone With the Wind, hækkuðu staðla 

kvikmyndagerðar stúdíótímabilsins og þá sérstaklega hvað varðar notkun á auglýsingum. Bæði 

verkin voru í sýningu út árið 1940 og í lok ársins stóðu sölutekjur Gone With the Wind í 20 

milljónum dollara, óséður fengur á þessum tíma. Í dag eru þessar myndir taldar einar merkustu 
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myndir gullaldarskeiðs Hollywood, en það kom ekki einungis á kostnað fyrirtækisins, heldur 

var Selznick í bæði líkamlegum og andlegum sárum eftir þetta ferli.  

  Feige fetar í fótspor Selznick hvað varðar metnað og vilja til að ríða á ótroðnar slóðir 

kvikmyndagerðar. Heimur Marvel á sér enga hliðstæðu í nútímanum, rétt eins og Rebecca og 

Gone With the Wind voru sérstakt fyrirbæri á sínum tíma.99 Þar að auki gefa sölutölur 

myndanna til kynna hve vel þeir kunnu að spila á væntingar áhorfenda.100  

  Frelsi beggja aðila til kvikmyndagerðar hefði ekki orðið svona mikið, ef ekki væri fyrir 

stöðu þeirra sem forstjórar hvor síns fyrirtækis. Þrátt fyrir getu Selznick til þess að sækja 

fjármagn á aðra staði en í eigin vasa, þá sat hann ávallt í bílstjórasætinu þegar kom að 

framleiðslu og rekstri fyrirtækisins.101 Sama traust má sjá hjá þeim sem hafa fjármagnað 

myndir Marvel, bæði frá Disney og Isaac Perlmutter, til Kevin Feige sem virðist alfarið sjá um 

listræna sýn sköpunarverksins og þá stefnu sem heimurinn fer.102  

  Þetta má frekar greina í þeirri heildarsýn sem hann hefur yfir verkefninu. 

Kvikmyndaheimur Marvel stendur nú á þeim stað sem Feige kallar, stig þrjú, en fyrri stig 

heimsins hafa endað með útgáfu á sitt hvorri myndinni um hefnenda teymið eða The Avengers. 

Fjórða stiginu mun ljúka eins, nema með tveimur myndum um hefnendurna, sem koma út árið 

2018 og 2019. Framleiðandinn leggur nú helst áherslu á að myndin veiti áhorfendum 

fullnægjandi endi fyrir núverandi persónur heimsins, en áframhald heimsins stendur í óvissu 

eftir þetta stig, þrátt fyrir að margir möguleikar standi til boða.103 Heildarsýn framleiðandans 

birtist enn frekar í samningum leikara og þar af leiðandi, þeim áætlunum sem virðast vera til 

staðar fyrir heim Marvel, eitthvað sem virðist hafa verið til staðar frá því að Disney tók við 

fyrirtækinu.104 

  Samanburður Feige og Selznick felst einnig í afskiptasemi þeirra á tökustaðnum, sem 

sýnir en frekar fram á þá yfirsýn sem þeir hafa fyrir framleiðslunni. Selznick var kannski 

róttækari á þessu sviði, en engu að síður hefur Marvel átt við vanda að stríða þegar kemur að 
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leikstjórum sem hafa eigin hugmyndir um stefnu myndanna. Í dæmaskyni má nefna 

leikstjórann Edgar Wright sem yfirgaf verkefni sitt í samstarfi við Marvel, Ant-Man.  Hann var 

upprunalega ráðinn sem leikstjóri og handritshöfundur myndarinnar en ekki leið á löngu þar til 

Feige vildi að fleiri kæmu að handritinu. Í kjölfarið leið Wright eins og hann væri einungis 

leikstjóri sem væri ráðinn til að fylla upp í ákveðið starf, og var því ekki tilfinningalega bundinn 

starfinu. Hann var reiðubúinn til að búa til Marvel mynd, en Marvel var ekki reiðubúið til að 

búa til Wright mynd.105  

  Sambærilegar erjur áttu sér stað milli leikstjórans Joss Whedon og Kevin Feige á meðan 

tökum á Avengers: Age of Ultron stóð yfir. Þá lagði stúdíóið sérstaka áherslu á að koma fyrir 

atriði í helli með Chris Hemsworth og Stellan Skarsgård, sem þjónaði þeim tilgangi að stilla 

upp næstu mynd Thor. Whedon segir þá stúdíóið hafa á tákrænan hátt beint byssu að atriðum 

sem hann hafði skrifað og hótað að fjarlægja þau úr myndinni ef hellisatriðið væri ekki skrifað 

inn í myndina og tekið upp.106  

  Ferli myndarinnar skildi Whedon eftir í sárum og hefur hann kallað þetta eitt erfiðasta 

verkefni sem hann hefur tekið að sér til þessa. Þrýstingur af hálfu fyrirtækisins var gríðarlegur, 

en auk leikstjórnar, þá sá Whedon einnig um að skrifa handrit myndarinnar. Áðurnefnt 

hellaatriði varð að koma fram í myndinni, auk allra upprunalegu hetjanna. Þá þurftu nýir 

hefnendur jafnframt að líta dagsins ljós en á sama tíma þurfti að passa upp á að slíkt passaði 

inn í söguheiminn. Auk þess tryggði velgengni fyrri myndarinnar mikla eftirvæntingu 

aðdáenda. Þegar fyrsta útgáfa myndarinnar stóð svo í þremur og hálfum klukkutíma, þá settist 

Feige niður með Whedon og saman klipptu þeir myndina niður í tvo tíma og 20 mínútur. 

Afskiptasemi framleiðandans var ekki tilviljun háð, en með fjármagn upp á 250 milljónir 

dollara var hún dýrasta mynd Marvel fram að þessu. Þrátt fyrir aðsóknatölur myndarinnar næðu 

1 milljarð og 400 milljónum, þá átti þetta átti eftir að vera síðasta mynd sem Whedon gerði 

fyrir Marvel, en í dag hefur leikstjórn hefnendanna falið í hendur Joe og Anthony Russo.107  

  Tilvist listamannsins innan fyrirtæki Marvel virðist því vera háð vilja þeirra til að starfa 

með öðrum, þ.e. að rétt eins og í hinu klassíska kerfi, þá sé þetta samstarf milli deilda frekar en 

sýn leikstjórans. Það er hins vegar ekki að segja að listrænt frelsi leikstjóranna sé ekkert. Joss 
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Whedon kom vel úr ferli fyrri hefnenda myndarinnar, það var ekki fyrr en hann reyndi á þau 

mörk sem honum höfðu verið sett að hann lenti á vegg. Þegar hann reyndi að gagnrýna skýra 

stefnu Feige og kvikmyndaheims Marvel, þá fyrst reyndi á sköpunarfrelsi leikstjórans. Wright 

virðist hafa átt í svipuðum erjum þegar handritið var tekið úr hans höndum. Því má líta á stíl 

leikstjórana sem ákveðið krydd, sem hentar fyrir ákveðnar Marvelmyndir, sem ekki má nota í 

of miklu magni því þá á það hættu á að eyðileggja stóru myndina.  

  Sterk yfirsýn fyrirtækisins hefur leitt til sambærilegra listrænnar sýnar og var uppi á 

stúdíókerfinu, Marvel er því komið með ákveðið háttalag sem fyrirtækið er þekkt fyrir, og 

leikstjórar eins og Edgar Wright eða Joss Whedon, eiga það til að ögra þessum stíl. Þeir eru 

metnaðarfullir, með sýn sem eiga að vera þeirra eigin en það er áhætta sem Feige er ekki 

reiðubúinn til að taka, áhorfendur ættu að vita hvað biði þeirra á tjaldinu. Kevin Feige hefur 

fundið formúlu og heldur sig við hana.108 Sterkt jafnvægi á milli íhaldssemi og áhættu er það 

sem skilgreinir Marvel og myndirnar þeirra. Feige heldur sig því við upprunalega efniviðinn 

og það virkar.109 

  Eins og Selznick, þá sér Feige hvað áhorfendur vilja, tryggð við efniviðinn og þá sýn 

sem hann hefur í huga. Þrátt fyrir að báðir hafi átt við leikstjóra á borð við Hitchcock, þá má 

sjá að völdin eru ávallt í höndum framleiðandans. Þeir eru með puttana í öllu og ekki skiptir 

máli hver er að skrifa, leika eða leikstýra. Þá hefur þeirra orð ávallt meira vægi en undirmanna 

þeirra. Þeir kunna á framleiðsluna af því þeir vita hvað áhorfendur vilja. Hér má nefna til dæmis 

þegar Selznick sá til þess að Rebecca yrði ekki lengri en tveir tímar í sýningu. Sýningartími 

Gone With the Wind var fjórir tímar og fékk í kjölfarið færri sýningar á dag. Þannig nýtti 

Selznick sér sýningartíma Rebecca til að auka fjölda sýninga á hverjum degi, og auka hagnað 

fyrirtækisins.110  

  Afrek Feige hefur ekki farið fram hjá iðnaðarmaskínu Hollywood. Ef litið er til nýjustu 

kvikmyndar fyrirtækisins, Thor: Ragnarok þá er Kevin Feige titlaður sem framleiðandi 

myndarinnar, með skammstöfunina p.g.a. fyrir aftan nafnið. Þessum titli hefur honum hlotnast 

frá Framleiðendasamtökum Bandaríkjanna (e. Producer Guild of America) en það markar 
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viðurkenningu á framlagi hans við gerð á þeirri mynd sem inniheldur skammstöfunina.111 Þetta 

er ekki að furða, því ef menn eins og Thalber og Selznick hafa lagt grunninn að iðnaði 

meginstraums kvikmyndagerðar í dag, þá er engu líkara en að Feige sé þeirra besti nemandi. 

Hann færir kvikmyndagerð nútímans á nýtt plan, þar sem áhorfendur þekkja persónurnar og 

gæðastimpil fyrirtækisins. Þess að auki sýnir hann fram á meiri skilvirkni en Selznick, sem 

virðist ekki koma niður á ánægju áhorfenda. Feige færir hlutverk framleiðandans á hærra plan, 

með stærri heildarsýn og skipulag til margra ára og því er hann meira heldur en bara tengiliður 

stúdíósins við þá sem fjármagna myndirnar.  
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Lokaorð 

Kerfi stúdíótímabilsins lagði línurnar fyrir framleiðslu, dreifingu og sýningu á 

ofurhetjumyndum Marvel í nútímanum. Erfitt er að segja hvar bandarísk 

kvikmyndaframleiðsla stæði ef ekki væri fyrir NIRA samningana og áhrif kaþólsku kirkjunnar 

sem skráðu í stein hvernig æskileg kvikmyndagerð ætti að vera. Þó að framleiðsla Marvel fylgi 

ekki kerfinu eftir að öllu leyti, þá er engu að síður ljóst hve mikilvægt það var svo batterý 

ofurhetjumyndarinnar haldist hlaðið. Kerfið virkar og nútímauppfærsla Marvel sýnir fram á 

hve árangursríkt það getur verið. Eins og hefur komið fram, þá byggir þetta kerfi á vinsældum, 

þekktum leikurum eða stíl fyrirtækisins, svo áhorfendur viti að mörgu leyti hverju þeir eigi von 

á, en þó eru einnig hlutir sem koma áhorfandanum á óvart. Þá má nefna fasta formúlu 

ofurhetjumyndarinnar sem Marvel hafði að mestu leyti fullkomnað. Þrátt fyrir góðar móttökur 

þessara mynda, þá sýnir kvikmyndin Ant-Man fram á að framleiðsludeild fyrirtæksisins er mjög 

meðvituð um þá hættu sem fylgir formúlunni og hikar því ekki við að prófa nýja hluti. 

Áhorfandinn veit að mörgu leyti hvað bíður hans á skjánum, en ferðin í kvikmyndahús er þess 

virði af því það er ávallt eitthvað óvænt.   

  Ekki má gera lítið úr hlutverki framleiðandans, en ef rangur aðili fengi yfirsjón með 

kvikmyndaheim Marvel, þá væri hann að öllum líkindum ekki til. Slík stærð heims 

sameiginlegra persóna og viðburða hefur hvergi áður sést og því virðist hvert púsl og hvert 

skref fyrirtækisins hafa verið tekið á réttum stað og tíma. Það er engu líkara en að Kevin Feige 

hafi útskrifast með hæstu einkunn úr skóla framleiðslu Thalberg, Selznick og stúdíókerfisins 

en árangur söguheimsins má án efa rekja til afskiptasemi hans innan framleiðsluferli 

myndanna, allt frá ráðningu leikara að klippiborðinu. Vald framleiðandans liggur einnig í stöðu 

hans sem yfirmaður Marvel fyrirtækisins. Þetta vald framleiðandans eykur jafnframt mikilvægi 

hans sem leiðandi afl innan kvikmyndaheimsins. Feige áttar sig á því hvað þarf að gerast svo 

áætlun af slíkri stærðargráðu virki, leikarar, leikstjórar, handritshöfundar, samningar og áætlun 

þarf allt að vera til staðar og valið af kostgæfni, allt til þess eins að fanga hugarheim áhorfenda.  

  Árangur söguheimsins birtist en frekar í þeim sviðum (e. phase) sem eru í plani Feige. 

Hvert sviðið byggir upp útgáfu á næstu hefnenda myndinni, með sögu innan sameiginlegs 

heims. Að þessu leyti eru bæði sögusvið myndanna, og framleiðsla þeirra, háð því sem 

kvikmyndaheimsins. Ævintýrin halda áfram vegna þess að þau eru byggð upp í myndum á borð 

við Avengers: Age of Ultron, þar sem hellisatriði Thor þjónar þeim tilgangi að stilla heiminum 

frekar upp og byggja upp viðuburði næstu mynda. Að sama skapi heldur framleiðslan ekki 

áfram nema fyrir aðsókn áhorfenda. 
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  Áhugi áhorfenda á þessum heimi birtist sérstaklega í þeim myndum þar sem hetjurnar 

mæta hvor annari, hvort sem það er í sama liði eða sem óvinir. Á meðan samtitluðu myndirnar 

um persónurnar græða yfirleitt langt umfram kostnað sinn, þá eru það myndir á borð við 

Hefnendurna og þriðju myndina um Steve Rogers, sem hala inn mestum pening. Hér er að 

sjálfsögðu undanteking á persónu Robert Downey Jr. en Járnmennið er eina persónan sem hefur 

tekist að græða meira en milljarð á eigin spítum. Eina myndin sem hefur átt erfitt að fanga 

vinsældir meðal áhorfenda var samnefnd mynd Hulk frá árinu 2008, en hann hefur ekki fengið 

eigin mynd síðan þá. Að öðru leyti græða flestar myndirnar meira en tvöfaldan 

framleiðslukostnaðinn, sem gerir fyrirtækinu kleift að taka enn frekari áhættur. Sú hætta að 

einhver kvikmynd hali ekki inn kostnaði framleiðslunnar verður minni með hverri mynd, ef 

taka má mark af aðsóknartölum. Þar að auki skilar aðgengi Disney af sjónvarpinu, og öðrum 

markhópi, tekjum úr öðrum áttum, sem að eru kannski ekki á sama skala og þeim sem hetjurnar 

á hvíta tjaldinu græða, en hver einasti dollari telur. 

   Hvert skref í framleiðslu Marvel virðist hafa verið í rétta átt. Frá því að Robert Downey 

Jr. kom fram sem Járnmennið árið 2008, að sjónvarpinu og aftur í kvikmyndirnar, þá stækkar 

söguheimurinn með hverri viðbót og er fátt úr framleiðslu fyrirtækisins sem fangar ekki 

hugarheim áhorfenda. Afrek fyrirtækisins væri ekki til staðar ef ekki væri fyrir forsögu 

kerfisins, í bland við yfirsýn framleiðandans og uppbyggingu söguheimsins. Framleiðsla 

Marvel á sér stað á réttum stað, á réttum tíma, með rétta forsögu og rétta heildarsýn. 
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