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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð eru íslenskar kvikmyndir teknar fyrir og skoðaðar út frá dans- og 

söngvamyndahefð Bandaríkjanna. Lítið hefur verið skrifað um dans- og söngvamyndir á 

íslensku og svo virðist sem að fyrirbærið „íslenskar dans- og söngvamyndir“ hafi ekki 

verið rannsakaðar áður á rituðu máli. Því er þessi ritgerð helguð því að kanna íslenskar 

dans- og söngvamyndir. Notast verður við ýmsar kenningar er varða bandaríska 

söngleikinn og þær skoðaðar með íslenskar dans- og söngvamyndir í huga.   

Rick Altman er miðlægur í þeim fræðum sem snúa að bandarískum dans- og 

söngvamyndum og því verður aðallega stuðst við kenningar Altmans er kemur að 

einkennum greinarinnar, til að mynda formgerð og stíl. Þar sem hér á sér stað frumvinna 

varðandi íslenskar dans- og söngvamyndir munu heimildir um íslenska söngleiki vera 

bundnar við dagblöð og tímarit.  

Kvikmyndirnar sem verða skoðaðar eru Hvítir mávar (1985, Jakob F. 

Magnússon), Í takt við tímann (2004, Ágúst Guðmundsson), Með allt á hreinu (1982, 

Ágúst Guðmundsson) og Regína (2001, María Sigurðardóttir). Ritgerðinni er skipt í tvo 

hluta, sá fyrri er fræðilegur og inniheldur fyrstu tvo kaflana. Í fyrsta kafla verður íslensk 

kvikmyndasaga skoðuð til þess að hægt sé að skilja hví svo fáar dans- og söngvamyndir 

hafa verið gerðar. Kaflinn verður ritaður út frá greinahefðum í íslenskri 

kvikmyndamenningu. Í öðrum kafla verður farið yfir helstu einkenni dans- og 

söngvamynda og verður þeim einkennum beitt á fjórar ofangreindar kvikmyndir sem fá 

allar sinn eigin kafla. Út frá þessum fjórum rannsóknardæmum verður skoðað fyrirbærið 

„íslenskar dans- og söngvamyndir“ og hvort þar finnist sameiginleg einkenni. Þessir 

seinni fimm kaflar falla undir síðari hluta ritgerðarinnar sem er tileinkaður greiningu. 
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Inngangur 
 

Sagt er að þegar kvikmyndin lærði að tala hafi hún í staðin sungið.1 Ástæðan er að fyrsta 

talmyndin er einnig skilgreind sem fyrsta dans- og söngvamyndin sem jafnan er talin vera 

bandaríska kvikmyndin  The Jazz Singer (1927, Alan Crosland) en þar má sjá og heyra 

Al Jolson bresta í söng.2 Dans- og söngvamyndir fylgdu í kjölfar hljóðbyltingarinnar sem 

átti sér stað á þriðja áratug tuttugustu aldar þar sem áhugi var fyrir að nýta möguleika 

hljóðsins til hins ýtrasta. Þar sem dans- og söngvamyndir eiga rætur að rekja til þriðja 

áratugarins er til fjöldinn allur af slíkum kvikmyndum og er dans- og söngvamyndin ein 

langlífasta kvikmyndagrein sögunnar.3 En þrátt fyrir það er ekki sömu sögu að segja um 

dans- og söngvamyndir er koma frá Íslandi. Lítið hefur verið skrifað um dans- og 

söngvamyndir á íslensku og virðist sem svo að fyrirbærið íslenskar dans- og 

söngvamyndir hafi ekki verið rannsakaðar áður á rituðu máli. Því er þessi ritgerð helguð 

því að kanna íslenskar dans- og söngvamyndir. Notast verður við ýmsar kenningar er 

varða bandarískar dans- og söngvamyndir og þær skoðaðar með íslenskar dans- og 

söngvamyndir í huga. Rick Altman er miðlægur í þeim fræðum sem snúa að bandarískum 

dans- og söngvamyndum. Hann eyddi áratug í að þróa sérfræðiþekkingu sína á 

bandarískum dans- og söngvamyndum og setti fram kerfi í bók sinni The American Film 

Musical (1987) til þess að afmarka og greina dans- og söngvamyndir.4 Því mun aðallega 

vera stuðst við Altman er kemur að greina einkenni til að mynda formgerð og stíl. Þar 

sem frumvinna á hér sér stað er varða íslenskar dans- og söngvamyndir munu heimildir 

um íslenskar dans- og söngvamyndir vera bundnar við dagblöð og tímarit. 

 Til eru margar skilgreiningar á dans- og söngvamyndum. Fyrst um sinn var 

skilgreiningin sú að hvaða kvikmynd er innihélt þrjú lög var talin dans- og söngvamynd.5 

Það telst ekki nógu góð skilgreining þar sem nú til dags eru fleiri en þrjú lög notuð í 

bakgrunn flestra kvikmynda. Kvikmyndaiðnaðurinn skilgreinir dans- og söngvamyndina 

                                                           
1 Rick Altman, The American Film Musical, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1987, bls. 131. 
2 Rick Altman, Film/Genre, London: BFI Pub, 1999, bls. 31. 
3 Rick Altman, „Merkingarfræðilegur/setningafræðilegur skilningur á kvikmyndagreinum“, 

Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006, bls. 105-123, hér bls. 123. 
4 Rick Altman, The American Film Musical, bls. ix. 
5 David Parkinson, The Rough Guide to Film Musicals, London og New York: Rough Guides, 2007, bls. 

vii. 
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sem kvikmynd með tónlist sem á upptök í söguheiminum.6 Það telst ekki heldur nógu 

ýtarleg skilgreining þar sem þá væri hægt að telja kvikmynd sem dans- og söngvamynd 

ef hún inniheldur einungis eitt atriði þar sem hljómsveit er að spila í bakgrunni. Gerald 

Mast segir það dans- og söngvamynd ef að megin skemmtanagildið liggur í 

tónlistarnúmerunum sjálfum.7 Þegar persónurnar (e. character) dansa og/eða syngja 

kallast það tónlistarnúmer.8 Til eru tvenns konar tónlistarnúmer. Það fyrra er sviðsett 

atriði í sýningu innan myndarinnar á meðan í því seinna byrja persónurnar að syngja upp 

úr þurru, í umhverfi sem ekki eru ætluð sýningum og er tilgangur númersins bæði að sýna 

persónueinkenni auk þess að knýja framvindu frásagnarinnar.9 Skilgreining Masts er ekki 

nógu nákvæm fyrir Altman þar sem hann telur ballet og óperur skorta jafnvægi á milli 

tónlistarnúmera og dramatískrar frásagnar. Altman útilokar einnig heimildarmyndir og 

tónleikamyndir þar sem þær búa ekki yfir frásögn sem að tónlistin getur sprottið upp úr. 

Skilgreining Altmans er nákvæmust og því mun hún vera notuð við gerð þessarar 

ritgerðar. 

Nokkrar íslenskar kvikmyndir eru með tónlistarlegu ívafi og komu því til greina 

við gerð þessarar ritgerðar en það eru Hvítir mávar (1985, Jakob F. Magnússon), Í takt 

við tímann (2004, Ágúst Guðmundsson), Karlakórinn Hekla (1992, Guðný 

Halldórsdóttir), Með allt á hreinu (1982, Ágúst Guðmundsson), Regína (2001, María 

Sigurðardóttir), Rokk í Reykjavík (1982, Friðrik Þór Friðriksson) og Stuttur frakki (1993, 

Gísli Snær Erlingsson). Rokk í Reykjavík er heimildarmynd og því er hún undanskilin 

skilgreiningu Altmans. Stuttur frakki og Karlakórinn Hekla falla undir hljómleikamyndir 

og flokkast því ekki sem dans- og söngvamyndir. Í þeim myndum sem eftir eru: Hvítir 

mávar, Í takt við tímann, Með allt á hreinu og Regína er að finna dansa og söngva sem 

eru sprottnir upp úr söguþræðinum ásamt því að innihalda tónlistarnúmer. Því verða 

einungis fjórar íslenskar kvikmyndir rannsakaðar. 

Aðeins fjórar íslenskar kvikmyndir geta mögulega fallið undir grein dans- og 

söngvamynda. Það telst afar lítið og sér í lagi ef miðað er við önnur lönd svo sem 

Bandaríkin, Frakkland, Þýskaland og svo framvegis. Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, sá 

                                                           
6 Rick Altman, The American Film Musical, bls 12. 
7 Gerald Mast, Can‘t Help Singin‘: The American Musical on Stage and Screen, New York: Overlook 

Press, 1987, bls. 2. 
8 Styttingin á orðinu „tónlistarnúmer” er „númer“ og verður það stundum notað í þessari ritgerð. 
9 Heather Lain, „Emotion by numbers: music, song and the musical“, Musicals: Hollywood and Beyond, 

ritstj. Bill Marshall og Robynn Stilwell, Exeter: Intellect, 2000, bls. 5-13, hér bls. 6. 
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fyrri er fræðilegur og inniheldur fyrstu tvo kaflana. Í fyrsta kafla verður íslensk 

kvikmyndasaga skoðuð til þess að hægt sé að skilja hví svo fáar kvikmyndir hafa verið 

gerðar. Kaflinn verður ritaður út frá greinahefðum í íslenskri kvikmyndamenningu. Í 

öðrum kafla verður farið yfir helstu einkenni dans- og söngvamynda og verður þeim 

einkennum beitt á kvikmyndirnar fjórar sem fá allar sinn eigin kafla. Út frá þessum fjórum 

rannsóknardæmum verður skoðað fyrirbærið „íslenskar dans- og söngvamyndir“ og hvort 

þar finnist sameiginleg einkenni. Seinni fimm kaflarnir falla undir síðari hluta 

ritgerðarinnar sem er tileinkaður greiningu.  
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1 Fræði 

Þessi hluti skiptist í tvo kafla. Í þeim fyrri verður sagnfræðilegri aðferð beitt til að skoða 

íslenskar greinahefðir. Þar sést hvernig íslensk kvikmyndasaga skiptist upp í ráðandi 

greinahefðir hvers tímabils. Í seinni kaflanum verða einkenni dans- og söngvamynda 

skoðuð út frá bandarísku dans- og söngvamyndinni. Fyrst verður sagan tekin fyrir í stuttu 

máli. Þar á eftir verður greint frá sex einkennum sem eru raunsæi dans- og söngvamynda, 

dansinn og söngurinn, formgerð, stíll, undirgreinar og afþreyingargildi dans- og 

söngvamynda. 

1.1 Íslensk kvikmyndasaga út frá greinahefðum 

1.1.1 Kvikmyndin kemur til Íslands 

Það var ást við fyrstu sýn er Íslendingar litu augum í fyrsta skipti á sjöunda listformið: 

kvikmyndina. Norðmennirnir D. Fernander og R. Hallseth stóðu fyrir fyrstu 

kvikmyndasýningunum á Íslandi, þar af var sú allra fyrsta þann 27. júní 1903 í 

Góðtemplarahúsinu á Akureyri. Einnig héldu þeir sýningar á Ísafirði og í Reykjavík. Hvar 

sem Norðmennirnir sýndu sínar lifandi myndir ríkti gleðin og þóttu lifandi myndirnar 

vera hin besta skemmtun. Troðfullt var á fyrstu sýninguna í Reykjavík enda seldust 

miðarnir upp á tveimur klukkustundum.10 Á næstu kvöldum seldust miðarnir upp um leið 

og miðasalan opnaði, í rauninni var meirihlutinn af miðunum pantaður fyrir fram því 

Íslendingar voru svo ákafir í að bera augum á tækninýjungina. Áætlun Norðmannanna 

var að sýna einungis á kvöldin en aðsóknin var svo gífurleg að þeir þurftu að halda 

aukasýningar um daginn og einnig sérstakar sýningar fyrir börn. Auk þess framlengdu 

Norðmennirnir dvöl sína, þeir áætluðu að fara frá Íslandi annan ágúst en þar sem þeir voru 

með auglýsta sýningu 3. ágúst sést að ferðin var framlengd.11 Í dagblaðinu Ísafold var því 

haldið fram að engin skemmtun hafði fengið jafnmikla aðsókn og myndasýning 

Norðmannanna.12 Það er því ljóst að Íslendingar hafa verið kvikmyndaunnendur strax frá 

upphafi. Þrátt fyrir mikinn áhuga Íslendinga í garð kvikmyndaformsins og yfir aldargamla 

gróskumikla kvikmyndaáhorfs sögu að þá endurspeglar íslensk kvikmyndaframleiðsla 

það ekki. 

                                                           
10 „Myndasýning“, Fjallkonan, 30/1903, bls. 119. 
11 Eggert Þór Bernharðsson, „Landnám lifandi mynda: Af kvikmyndum á Íslandi til 1930“, Heimur 

kvikmyndanna, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið og art.is, 1999, bls. 803-831, hér bls. 803. 
12 „Lifandi myndir“, Ísafold, 48/1903, bls. 189. 



5 

 

1.1.2 Árbíóið 

Fyrstu íslensku kvikmyndirnar, sem þá voru kallaðar lifandi myndir, eru af hendi 

Dananna Alfred Lind og Peter Petersens en hann fékk nafnið Bíópetersen og var mikill 

frumkvöðull þegar kom að kvikmyndagerð og kvikmyndahúsarekstri á Íslandi. Árið 1906 

byrjuðu þeir að kvikmynda hversdagsmyndir (e. actualities) í anda árbíósins þar sem 

kvikmyndatökuvélin er kyrrstæð og myndskeiðin eru ein óklippt, stutt taka af 

hversdagslegum hlutum. Eina lifandi myndin sem 

hefur ekki glatast frá þessu upphafstímabili 

íslenskrar kvikmyndasögu er Slökkviliðsæfing í 

Reykjavík en megnið af kvikmyndum Bíópetersens 

brunnu árið 1962 í Danmörku.13 Myndin er um tvær 

mínútur á lengd og sýnir frá slökkviliðsæfingu í 

miðbæ Reykjavíkur. Í myndinni er hægt að sjá 

spennu Íslendinga gagnvart kvikmyndatökuvélinni þar sem margir horfa á vélina og virða 

hana fyrir sér. 

1.1.3 Íslandsmyndir 

Næst á eftir hversdagsmyndunum kom tímabil Íslandsmynda en það eru kvikmyndir sem 

í dag myndu flokkast sem heimildarmyndir en markmið þeirra var að sýna Ísland og meint 

sérkenni lands og þjóðar.14 Margir útlendingar stóðu fyrir gerð slíkra kvikmynda en fyrsta 

heildstæða Íslandsmyndin sem var framleidd af Íslendingi var Ísland í lifandi myndum 

eftir Loft Guðmundsson en hún kom út á nýársdag 1925. Loftur er meðal helstu 

frumkvöðla íslenskrar kvikmyndagerðar og bjó til fyrstu alíslensku kvikmyndina árið 

1923 þar sem handrit, leikstjórn, framleiðsla og leikur er í höndum Íslendinga en það er 

stutta kvikmyndin Ævintýri Jóns og Gvendar. Það kom þó ekki út önnur leikin íslensk 

kvikmynd fyrr en 1949 en það var kvikmyndin Milli fjalls og fjöru sem var einnig eftir 

Loft Guðmundsson en hún var fyrsta íslenska kvikmyndin í fullri lengd og einnig fyrsta 

íslenska talmyndin.15 Vert er að taka fram að fyrsta talmyndin var sýnd á Íslandi þann 30. 

september 1930 en fyrsta íslenska talmyndin kom ekki út fyrr en 19 árum eftir tilkomu 

                                                           
13 Eggert Þór Bernharðsson, „Landnám lifandi mynda: Af kvikmyndum á Íslandi til 1930“, bls. 817. 
14 Íris Ellenberger, Íslandskvikmyndir 1916-1966: Ímyndir, sjálfsmynd og vald, Reykjavík: 

Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 2007, bls 10. 
15 Eggert Þór Bernharðsson, „Landnám lifandi mynda: Af kvikmyndum á Íslandi til 1930“, bls. 824-826. 
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talmynda til Íslands sem sýnir hvernig íslensk kvikmyndagerð stóð miðað við 

umheiminn.16  

1.1.4 Heimildarmyndir 

Í millitíðinni var nokkuð um fréttamyndir og heimildarmyndir en talað er um árin 1944–

1949 sem heimildarmyndaárin fimm. Þá vannst mikill sigur í íslenskri 

heimildarmyndagerð en til að mynda voru 11 heimildarmyndir frumsýndar árið 1949. Þar 

þótti merkilegust mynd Óskars Gíslasonar, Björgunarafrekið við Látrabjarg, þar sem 

fylgst er með björgun 12 skipbrotsmanna við skelfilegar aðstæður. 

1.1.5 Dramatískar bíómyndir 1949-1977 

Á eftir heimildarmyndaárunum fimm komu bíómyndaárin sjö frá 1949–1957 en þá komu 

út 13 stuttar og langar leiknar íslenskar kvikmyndir svo sem klassíska ævintýramyndin 

Síðasti bærinn í dalnum (1950) eftir Óskar Gíslason. Svo mikil gróska var í íslenskri 

kvikmyndagerð að árið 1957 opnaði Óskar kvikmyndaver í Múla fyrir innimyndatökur 

og kvikmyndaframköllun.17 Fyrsta virka íslenska bíómyndafyrirtækið var Edda-film sem 

var stofnað árið 1949 og tók þátt í framleiðslu þriggja langra kvikmynda. Þó svo að 

tæknilega séð hafi Milli fjalls og fjöru verið fyrsta íslenska bíómyndin er 79 af stöðinni 

(1962, Erik Balling) í framleiðslu Edda-film 

almennt álitin sem fyrsta „alvöru“ bíómynd 

Íslendinga þar sem hún var faglegum unnin, á 

íslensku, gerð eftir íslensku skáldverki, 

handritið var eftir Íslending, hún var leikin af 

Íslendingum og gerð fyrir íslenskt fé.18 Næsta 

íslenska kvikmyndin í fullri lengd var 

Morðsaga eftir Reyni Oddsson en hún kom út 15 árum seinna, árið 1977 og er hún 

seinasta kvikmyndin sem gefin var út fyrir stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands.  Allar þessar 

bíómyndir eiga það sameiginlegt að falla undir greinina drama en voru einnig afar 

þjóðlegar sem tóku á íslenskum vandamálum. Líkt og greina má af ofangreindu yfirliti 

sögu íslenskrar kvikmyndastefnu sem kafli þessi beinir sjónum sínum að er ljóst að 

                                                           
16 Eggert Þór Bernharðsson, „Landnám lifandi mynda: Af kvikmyndum á Íslandi til 1930“, bls. 830. 
17 Erlendur Sveinsson, „Árin 12 fyrir daga sjónvarps og kvikmyndasjóðs“, Heimur kvikmyndanna, ritstj. 

Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið og art.is, 1999, bls. 868-873, hér bls. 871. 
18 Arnaldur Indriðason, „Stofnun og saga kvikmyndafyrirtækisins Edda-film“, Heimur kvikmyndanna, 

ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið og art.is, 1999, bls. 886-893, hér bls. 886-889. 

Gunnar Eyjólfsson og Kristbjörg Kjeld í 79 

af stöðinni 
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íslensk kvikmyndagerð var fremur fátækleg fyrstu rúmlega 70 árin þar sem einungis átta 

leiknar kvikmyndir í fullri lengd voru framleiddar. Svo áorkaðist vegna kunnáttuleysis og 

fjárhagserfiðleika íslenskra kvikmyndagerðarmanna. Erfitt reyndist að fá íslenska ríkið til 

að fjármagna kvikmyndir og stóðu því flestir frumkvöðlar íslenskrar kvikmyndagerðar 

alfarið undir fjármagni kvikmynda sinna. En háværar raddir frumkvöðlanna og annarra 

bíóunnenda um menningarlegt mikilvægi íslenskra kvikmynda ollu því að stjórnvöld 

lögðu fyrstu drög að stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands og Kvikmyndasafns árið 1975 sem 

með smá breytingu var samþykkt 26. apríl 1978.19 

1.1.6 Þjóðlegar kvikmyndir níunda áratugs 

Með styrk frá Kvikmyndasjóði voru gefnar út þrjár leiknar kvikmyndir í fullri lengd árið 

1980. Fyrst þeirra var kvikmyndin Land og synir eftir Ágúst Guðmundsson sem er 

dramatísk saga þar sem togstreitan á milli sveitar og borgar er lýst. Er jafnan talið að 

útkoma Lands og sona marki upphaf kvikmyndavorsins og hefur ekki eitt einasta ár liðið 

síðan án þess að íslensk kvikmynd sé gefin út. Á tímabilinu 1980 – 2017 voru gefnar út 

217 íslenskar kvikmyndir sem gera 5,9 kvikmyndir á ári.20 Þannig er ljóst að tilkoma 

Kvikmyndasjóðs var mikilvægt skref svo að hér gæti myndast sönn íslensk kvikmynda 

menning. Lítil þjóðarbíó líkt og hið íslenska geta ekki staðist undir áhorfs þörf Íslendinga 

og því hafa flestar kvikmyndir sem sýndar hafa verið á Íslandi verið erlendar og þá 

aðallega úr smiðju Hollywood.21 Þess vegna er ekki að undra að fyrsti áratugurinn eftir 

stofnun Kvikmyndasjóðs einkennist af þjóðlegum kvikmyndum þar sem íslenskar 

kvikmyndir eru búnar til á Íslandi, á íslensku, um íslenskt samfélag, af íslenskum 

kvikmyndargerðarmönnum og fjármagnað með íslensku fé. Fyrst um sinn var aðsókn góð 

á íslenskar kvikmyndir en spenningurinn sem einkenndi íslenskar kvikmyndir í upphafi 

9. áratugsins fór fljótt dvínandi. Þar sem kvikmyndagerðarmennirnir þurftu að leggja út 

                                                           
19 Bergsteinn Sigurðsson, „Þegar kvikmyndin komst á legg: Upphaf íslenska kvikmyndavorsins“, Sagnir 

23/2003, ritstj. Þóra Fjeldsted, Jón Sigurður Friðriksson og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, bls. 6-11, hér bls. 

8. 
20 Þessi tala fæst af kvikmyndavefurinn.is en rétt er að athuga að meðal þessara 217 kvikmynda eru 

kvikmyndir líkt og Everest (2015) eftir Baltasar Kormák sem er þó líklega talin bandarísk kvikmynd 

fremur en íslensk. Sótt 3. apríl 2018 af http://www.kvikmyndavefurinn.is/films/bytype/genre/movie. 
21 Björn Ægir Norðfjörð, “Iceland”, The Cinema of Small Nations, ritstj. Mette Hjort og Duncan Petrie, 

Bloomington: Indiana University Press, 2007, bls. 43-59, hér bls. 46. 

 

http://www.kvikmyndavefurinn.is/films/bytype/genre/movie
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fyrir þeim parti sem Kvikmyndasjóður styrkti ekki hafði dvínandi aðsókn á íslenskar 

kvikmyndir gríðarleg áhrif þar sem kvikmyndagerðarmennirnir sátu uppi með tapið. 22 

1.1.7 Þverþjóðlegar kvikmyndir tíunda áratugs 

Til þess að stuðla við áframhaldandi kvikmyndagerð sóttu kvikmyndargerðamennirnir í 

erlenda samframleiðendur og erlenda kvikmyndasjóði, þá aðallega MEDIA áætlun 

Evrópusambandsins, Eurimages sjóðs Evrópuráðsins og Norræna kvikmynda og 

sjónvarpssjóðinn. Við komu erlendra aðila að íslenskri kvikmyndaframleiðslu þurftu 

íslensku kvikmyndargerðarmennirnir að aðlaga sig vilja þeirra svo út komu þverþjóðlegar 

kvikmyndir. Þær kvikmyndir voru ekki búnar til fyrir íslenskan markað einn og sér, líkt 

og kvikmyndir níunda áratugsins, heldur fyrir sýningar á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum 

og erlenda áhorfendur. Það leiddi til þess að flestar kvikmyndir tíunda áratugarins gerðust 

jafnt innlendis sem erlendis og byggði á fagurfræði evrópska listabíósins.23 Þó að þróunin 

úr þjóðlegum staðbundnum kvikmyndum yfir í þverþjóðlega listabíóið gerði það að 

verkum að hægt var að halda áfram að framleiða íslenskar kvikmyndir þá féllu fáar 

listabíós kvikmyndir í kramið hjá þjóðinni. Íslendingar fóru að líta á íslenskar kvikmyndir 

sem of skrítnar, of öðruvísi og of „íslenskar“ þegar kom að hvaða kvikmynd skuli horfa 

á í bíó.24  

1.1.8 Greinahefðir nýaldarinnar 

Með nýjum kynslóðum koma nýjar stefnur og því fór við þúsaldarmót að bera á 

breytingum í stefnu íslenskra kvikmynda. Þær fóru að líkja eftir greinahefðum 

Hollywoods og þá aðallega varðandi uppbyggingu, söguþráð og fagurfræði. Þar af voru 

glæpamyndir mest áberandi til að mynda Mýrin (2006, Baltasar Kormákur) og Reykjavík-

Rotterdam (2008, Óskar Jónasson) en einnig fleiri greinamyndir svo sem gamanmyndin 

101 Reykjavík (2000, Baltasar Kormákur), hryllingsmyndin Reykjavik Whale Watching 

Massacre (2009, Júlíus Kemp) og dans- og söngvamyndir samanber Regína (2001, María 

Sigurðardóttir) og Í takt við tímann (2004, Ágúst Guðmundsson).25 Á núverandi áratug 

virðist Hollywood greinahefðin enn vera við lýði. Glæpamyndin er enn vinsæl líkt og 

                                                           
22 Björn Ægir Norðfjörð, “Íslensk kvikmyndagerð: þjóðlegar, þverþjóðlegar og loks alþjóðleg”, 

Frændafundur 8, ritstj. Turið Sigurðardóttir og María Garðarsdóttir, Þórshöfn: Fróðskapur, 2015, bls 319-

342, hér bls. 327-328. 
23 Sama rit, bls. 328. 
24 Björn Ægir Norðfjörð, “Iceland”, bls. 57. 
25 Björn Ægir Norðfjörð, “Íslensk kvikmyndagerð: þjóðlegar, þverþjóðlegar og loks alþjóðleg”, bls. 332. 
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Svartur á leik (2012, Óskar Þór Axelsson) en hryllingsmyndir hafa verið áberandi 

undanfarið eins og Ég man þig (2016, Óskar Þór Axelsson) og Rökkur (2017, Erlingur 

Thoroddsen). Einnig er vert að athuga að íslenskar kvikmyndir hafa unnið mikið af 

erlendum verðlaunum á þessum áratug til að mynda Hrútar (2015, Grímur Hákonarson) 

og Andið eðlilega (2018, Ísold Uggadóttir) og þar má sjá að nútíma 

kvikmyndagerðarmenn eru að blanda saman staðbundnum íslenskum sögum við 

alþjóðlegu hátíðarmyndina. Í þessari ritgerð verður þó beint augum að annars konar 

samblöndun þar sem blandað er saman þjóðlegum, íslenskum kvikmyndum við 

bandarísku dans- og söngvamyndina. 

1.2 Einkenni dans- og söngvamynda 

1.2.1 Saga dans- og söngvamynda Bandaríkjanna 

Líkt og fyrr segir er fyrsta dans- og söngvamyndin talin vera hin bandaríska The Jazz 

Singer sem kom út 1927. Dans- og söngvamyndaformið á sér hins vegar langa sögu og er 

hægt að rekja uppruna dans- og söngvamynda nútímans allt aftur til fornaldar þar sem 

gríski harmleikurinn markar upphaf tónlistardramans með söng, kór og útfærðum dansi. 

Grikkirnir tvinnuðu saman gamanleik og tónlist og notuðust einnig við steppskó. Frá 

hnignunarskeiði Rómaveldis og fram á 16. öld átti sér lítið stað í þróun tónlistar- og 

leikhúss þó tónlist fékk að blómstra innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar svo tónlist varð 

fjölbreyttari. Snemma á miðöldum fóru farandsöngvarar um Evrópu sem miðluðu 

skáldskap í gegnum dans og söng. „Þegar við þetta er bætt commedia dell‘ arte, 

hirðsjónleik, hinni frönsku opéra comique, þýsku Singspiel, óperu, óperettu, fjölleika- og 

fjöllistasýningum (e. vaudeville og music hall) og revíum verður greinilegt að dans- og 

söngvamyndir eiga sér nánast óslitna tvö þúsund og fimm hundruð ára forsögu.“26 Ljóst 

er að dans- og söngvamyndin á sér margar rætur og verður hún að kvikmyndagrein á sama 

tíma og hún verður fullmótað sviðsform á Broadway þar sem fyrsti nútímasöngleikurinn 

er talinn vera Show Boat sem var einnig frumsýndur 1927. Dans- og söngvamyndin sló í 

gegn og var gullöld greinarinnar frá 1927 í kjölfar hljóðsins en leið undir lok við komu 

sjónvarpsins um miðjan sjötta áratug.27 Eftir það tók greininni að hnigna hægt og bítandi 

þar sem æ færri dans- og söngvamyndir voru framleiddar. Í dag hefur Walt Disney 

                                                           
26 Martin Regal, „Hollywood-söngleikurinn sem kvikmyndagrein“, Heimur Kvikmyndanna, þýð. Björn 

Ægir Norðfjörð, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið og art.is, 1999, bls. 685-696, hér bls. 685. 
27 Jane Feuer, The Hollywood Musical, Basingtole: Macmillan, 1993, bls. ix. 
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samsteypan lagt dans- og söngvamyndina undir sig og fært hana aðallega yfir í 

teiknimyndaform. Nú er dans- og söngvamyndin ætluð börnum frekar en fullorðnum þó 

vissulega séu til undantekningar svo sem dans- og söngvamyndin Moulin Rouge! (2001, 

Baz Luhrmann).28  

1.2.2 Raunsæi dans- og söngvamyndarinnar 

Ástæðan fyrir hnignun formsins er margræð, til að mynda breyttar tónlistarstefnur sem 

pössuðu illa að formi dans- og söngvamynda Hollywoods og breyttar fjölskylduhefðir 

varðandi að fjölskyldan færi öll saman á nýjustu dans- og söngvamyndina, en er helsta 

ástæðan talin vera óraunsæi þeirra.29 Sagt er að dans- og söngvamyndir séu og hafa alltaf 

verið einhvers konar „ómöguleg“ grein þar sem tónlistarnúmerin eru „ótrúleg“ í orðsins 

fyllstu merkingu þegar flutningurinn, kvikmyndatakan og hvatinn á bak við númerin eru 

í tíma-, rúm- og rökréttri mótsögn við annars raunsæjan, skáldaðan heim sem flétta 

kvikmyndarinnar á sér stað í.30 Þegar kemur að dans- og söngvamyndum hefur 

undirgreinin „sýninga dans- og söngvamynd“ verið þrálátust, en það er dans- og 

söngvamynd þar sem verið er að setja upp einhverskonar sýningu og verður fjallað um 

undirgreinar nánar í kafla 1.2.6. Jane Feuer telur ástæðuna fyrir vinsældum sýninga dans- 

og söngvamynda vera þá að áhorfendum þætti þægilegra að horfa á tónlistaratriði sem 

voru í samhengi við sýninguna og ættu sér stoð í raunveruleika myndarinnar fremur en 

að sjá drottningar og prinsa bresta í söng upp úr þurru.31 Vandamál dans- og 

söngvamyndarinnar er því óraunveruleiki hennar og reynir sýninga dans- og 

söngvamyndin í von um frekari trúverðugleika að fella frásögnina inn í ramma 

skemmtanabransans. Feuer bendir á „goðsögnina um fyrirvaraleysi“ til að sýna fram á 

óraunsæið. Goðsögnin er sú að í dans- og söngvamyndum eiga númerin að vera 

óundirbúin og skella á fyrirvaralaust en samt syngja allir í kór og dansa í takt fullkomlega. 

                                                           
28 Martin Regal, „Hollywood-söngleikurinn sem kvikmyndagrein“, bls. 695. 
29 David Parkinson, The Rough Guide to Film Musicals, bls. vii.  

Ian Conrich og Estelle Tincknell benda einnig á að stór ástæða fyrir gengisfellingu dans- og söngvamynda 

innan kvikmyndamenningarinnar sé tilkomin vegna kvenlegrar stöðu dans- og söngvamynda í sambland 

við tengingu sína við „óhóflegt“ yfirbragð vinsældarmenningarinnar. Áberandi kvenstjörnur, vinsældir 

dans- og söngvamynda meðal kvenkyns áhorfenda og eiginleikar greinarinnar sem eru taldir til kvenlægra 

áhugasviða setja strik í reikning virðuleika dans- og söngvamynda. Ian Conrich og Estelle Tincknell, 

„Introduction“, Film‘s Musical Moments, ritstj. Ian Conrich og Estelle Tincknell, Edinborg: Edinburgh 

University Press, 2006, bls. 2. 
30 Steven Cohan, „Introduction: Musicals of the Studio Era“, Hollywood Musicals: The Film Reader, 

ritstj. Steven Cohan, New York og London: Routledge, 2002, bls. 1-16, hér bls. 2. 
31 Jane Feuer, „The Self-Reflective Musical and the Myth of Entertainment“, Hollywood Musicals: The 

Film Reader, ritstj. Steven Cohan, New York og London: Routledge, 2002, bls. 31-40, hér bls. 31. 
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Dæmi um það má finna í Gentlemen Prefer Blondes (1953, Howard Hawks) þar sem Jane 

Russell syngur „ain‘t there anyone here for 

love“ fyrirvaralaust á íþróttaæfingu karla 

sem hún þekkir lítið. Atriðið er augljóslega 

þaulæft þar sem karlarnir dansa í takt en í 

myndinni á atriðið að vera sjálfsprottið er 

hún gengur inn á æfinguna (sjá mynd til 

vinstri). Í raunheiminum er lítill möguleiki á 

að slíkt gæti gerst og því eru dans- og 

söngvamyndir óraunhæfar. Talið er að Hollywood hafi glatað tækifærinu til að færa 

óraunhæfi dans- og söngvamynda í eðlilegt horf fyrir nýjar kynslóðir á seinni hluta sjötta 

áratugarins og því séu áhorfendur nútímans óvanir og jafnvel skilja ekki hvernig númer 

geta átt sér stað innan söguheims kvikmyndanna.32 

1.2.3 Dans og söngur 

Það sem gerir dans- og söngvamyndir að dans- og söngvamynd er fyrst og fremst 

söngurinn og dansinn þar sem án þeirra gæti kvikmyndin aldrei fallið undir greinina. Í 

dans- og söngvamyndum er engin regla um hvers kyns söngvar þurfa að vera og því eru 

lögin fjölbreytt. Flest lögin eru þó lík söngvum leikhús söngleikja en sú tónlist er kölluð 

„stórbands tónlist“ (e. big band music). Líkt og má draga ályktun af nafninu er 

„stórrabands tónlist“ tónlist sem spiluð er af stórum hljómsveitum, sem samanstanda af 

tíu eða fleiri tónlistarmönnum, en skiptast niður í fjórar deildir sem eru saxafónar, 

trompet, básúnur og svo taktdeildin, til að mynda hljómborð og gítarar.33 Munurinn á 

lögunum í dans- og söngvamyndum er hins vegar sá að lögin eru færri heldur en í 

söngleikjum leikhúsa og reynt er að gera hvert einasta lag eftirminnilegt og vinsælt.34  

Dansarnir eru í raun tjáning á tilfinningum sem geta ekki verið hamdar af 

persónunni eða tilfinning sem verður að viðurkenna og deila til þess að knýja frásögnina 

áfram.35 Þannig er dansinn, og söngurinn, tjáningarform tilfinninga og getur dansinn svipt 

                                                           
32 David Parkinson, The Rough Guide to Film Musicals, bls. vii. 
33 Ted Gioia, The History of Jazz, New York: Oxford University Press, 2011, bls. 100. 
34 Steven Cohan, „Introduction: Musicals of the Studio Era“, bls. 7. 
35 Heather Lain, „Emotion by numbers: music, song and the musical“, bls. 7. 
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hulunni af djúpstæðum sálfræðilegum hvötum.36 Dansinn er oft notaður til að leyfa 

mögulegum elskendum að uppgötva sínar sönnu tilfinningar eða til að afhjúpa í gegnum 

uppátækjasama útfærslu á tónlistarnúmeri leyndan ótta eða þrár.37 Það að parið syngi og 

dansi snurðulaust saman er myndlíking fyrir fullkomið ástarsamband parsins.38   

Dansarnir í söngvamyndum eru margvíslegir en hægt er að flokka þá í tvær megin 

fylkingar. Annars vegar er það „innlimunar 

flokkurinn“. Þar er söguþráðurinn innlimaður í 

dansinn og myndatakan er undirskipuð dansi.39 Það 

gerir það að verkum að söguþráðurinn verður hluti af 

dansinum. Innlimunar dansinn, sem oft er samfara 

söng, á sér stað þegar þörfin fyrir tjáningu tilfinninga 

hefur náð tiltölulega háu marki. Skemmtikrafturinn 

Fred Astaire er oft talinn lykilmaður greinarinnar og 

er talsmaður innlimunar dansaðferðarinnar.40 Það er 

vegna gríðarlegra danshæfileika hans og tók hann þátt 

í þrjátíu og einni dans- og söngvamynd. Honum tókst 

að „sameina fullkomlega takt hljóðs og sjónar“ þar sem klippingar voru fáar og lítið 

áberandi. Einnig notaði hann takmarkaðan tökuvélarsnúning svo hægt væri að sýna 

dansarana í heild sinni.41  

Hin tegundin af dansi í söngvamyndum er flokkur „samlagningaráhrifa“ en þar er 

dansinn undirskipaður myndatökunni og söguþráðurinn víkur fyrir sjónarspilinu. Sá 

flokkur er iðulega kenndur við Busby Berkeley sem var bandarískur danshöfundur, síðar 

leikstjóri, þar sem hann skapaði glæsileg dansatriði sem voru eins konar súrrealískt 

sjónarspil.42 Dansatriði Berkeleys byrja á sviði en dansinn fer fljótt fram úr takmörkum 

                                                           
36 Michael Dunne, American Film Musical Themes and Forms, Jefferson, NC: McFarland & Company, 

Inc., 2004, bls. 7. 
37 Sama rit, bls. 67. 
38 Lucie Arbuthnot og Gail Seneca, „Pre-text and Text in Gentlemen Prefer Blondes“, Hollywood 

Musicals: The Film Reader, ritstj. Steven Cohan, New York og London: Routledge, 2002, bls. 77-86, hér 

bls. 83. 
39 Steven Cohan, „Introduction: Musicals of the Studio Era“, bls. 9. 
40 Corey K. Creekmur, „The Film Musical“, Sound and Music in Film and Visual Media, ritstj. Graeme 

Harper, London og New York: Bloomsbury, 2009, bls. 250-260, hér bls. 255.  
41 David Parkinson, Saga kvikmyndalistarinnar, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 

2003, bls. 108. 
42 Steven Cohan, „Introduction: Musicals of the Studio Era“, bls. 7 og 9. 

 

Astaire ásamt Ginger Rogers í 

Swing Time (1936, George Stevens) 
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sviðsins og afmáir Berkeley einstaklinginn með 

því að stefna saman fjölda eins klæddra, 

samræmdra dansara sem mynda hornfræðileg, 

abstrakt hreyfimynstur og kviksjár áhrif svo að 

áhorfendur dáleiðast af formunum og gleyma að 

um sé að ræða manneskjur.43 Þar má sjá áhrif frá 

hugmyndum hins sovéska Sergei Eisensteins 

varðandi að í kvikmyndum sé aðalpersónan 

hópurinn allur en ekki einstaklingurinn.44 Það 

sem greinir verk Berkeleys frá öðrum er kraftmikil kvikmyndatakan þar sem hann notar 

marga vinkla, til dæmis neðan eða ofan frá svo tökuvélin vísar upp eða niður á dansarana 

og var hann duglegur við að prófa ýmsar linsur og tól svo sem krana og spor (e. dolly).45 

Atriði hans eru svo stórfengleg að þau í raun hafa lítið með söguþráðinn að gera. 

„Dansatriði Berkeleys gátu staðið ein og óstudd en Astaire lét dansinn tjá tilfinningar og 

vera órjúfanlega heild frásagnarinnar“.46  

1.2.4 Formgerð 

Samkvæmt Altman er formgerð dans- og söngvamynda fjórþætt. Í fyrsta lagi er frásögnin 

í dans- og söngvamyndum ólík hefðbundinni framvindu frásagna. Áhorfendur eru vanir 

að sjá upphaf atburðarásar sem kemur af stað keðju af tengdum atriðum þar sem hver sena 

tengist þeirri fyrri og þeirri sem kemur á eftir.47 Það má sjá til að mynda í Titanic (1997, 

James Cameron) þar sem (A) Rose (Kate Winslet) fer á skip umvafin fölsku fólki sem 

(B) veldur henni óhamingju svo (C) hún reynir að fremja sjálfsmorð en (D) þá kynnist 

hún Jack (Leonardo DiCaprio), (E) þau verða ástfangin sem (F) veldur því að móðir 

hennar og unnusti reiðast sem (G) endar með því að unnustinn reynir að drepa Jack og 

                                                           
43 Siegfried Kracauer gagnrýnir niðurbrot líkama sem samanlagðir mynda „skrautgrip“ (e. ornament) líkt 

og Berkeley stóð fyrir. Hann líkir dönsurunum við færibönd verksmiðja og segir dansarana 

fjöldaframleiddar bandarískar vörur. Hann gagnrýnir samlagningardansinn vegna þess að honum finnst 

dansinn ýta undir kapítalískar hugsjónir þar sem samfélagið væri ein, vel smurð vél og borgarar myndu 

samlagast og glata persónueinkennum sínum til að vera partur af fjöldanum. Siegfried Kracauer, The 

Mass Ornament: Weimar Essays, þýð. Thomas Y. Levin, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1995, bls. 75-88. 
44 Sjá greinina „Að nálgast myndformið með díalektískum hætti“ eftir Sergei Eisenstein í Áfangar í 

kvikmyndafræði, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið, 2003, bls. 13-28. 
45 David Parkinson, Saga kvikmyndalistarinnar, bls. 107. 
46 Sama rit, bls. 108. 
47 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 16-17. 

 

Busby Berkeley atriði úr myndinni 42nd 
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svo framvegis. Þannig eru hefðbundnar kvikmyndir í frásagnarforminu 

A→B→C→D→…→X þar sem sena A er fyrsta senan en sena X er loka senan. En í dans- 

og söngvamyndum er frásagnarfókusinn tvöfaldur, senurnar eru samhverfar. Í stað þess 

að túlka sem svo að sena B sem kemur á eftir senu A sé afleiðing af senu A (A→B→C) 

að þá á að túlka senu A og senu B sem hliðstæður (A/B, C/C). Fyrstu tvær senurnar verða 

að vera túlkaðar sem ekki ein á eftir annarri heldur ein í jafnvægi við hina.48 Í stað 

hefðbundins frásagnarfókuss orsakakeðju atburða sem gerir ráð fyrir að formgerðin 

spretti upp úr fléttunni á tvöfaldi frásagnarfókusinn rætur sínar að rekja frá persónu.49 Það 

er að í staðinn fyrir að frásögnin snúist um söguþráð, hverfist tvöfaldi frásagnarfókusinn 

um mótsagnakenndar persónur.  

Í öðru lagi er hver hluti myndarinnar samantekt á heildar tvendinni.50 Til að mynda 

með tvöföldum sviðsmyndum, tvöföldum sóló- eða dúettskotum, tvöföldum sóló- eða 

dúett söngvum, mismunandi danstegundum t.d. innlimunar- eða samlagningaráhrifa 

dönsum og að lokum með mismunandi persónulegum stíl. En innan hliðstæðanna eru 

einnig þversagnir. Dæmi um tvöfalt dúett 

söngvaatriði með hliðstæðum sviðsmyndum má 

finna í laginu „Summer Nights“ í byrjun Grease 

(1978, Randal Kleiser) þar sem Sandy (Olivia 

Newton-John) og Danny (John Travolta) syngja á 

víxl um sameiginlega sumarið sitt á meðan vinir 

þeirra spyrja þau út sumarið. Í þessu númeri eru 

skotin hliðstæður þar sem sviðsmyndirnar eru 

samhverfar enda tekið upp á sömu skólalóðinni en á 

sama tíma eru andstæður að finna í skotunum þar sem 

Sandy er umvafin stúlkum í fínum kjólum á meðan 

Danny er umvafinn drengjum í leðurjökkum. Þannig 

er einnig verið að sýna mismunandi persónulegan stíl Sandys og Dannys í þessu eina 

atriði. Hin hefðbundna dans- og söngvamynd notar hvert tækifæri til að umturna senu í 

                                                           
48 Rick Altman, The American Film Musical, 17. 
49 Sama rit, bls. 21. 
50 Sama rit, bls. 32. 

 

Hliðstæð skot af Sandy og Danny í 

„Summer Nights“ í Grease. 
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hátíð. Hver sena stuðlar að heildar áhrifunum sem er mikilvægara heldur en hver einasta 

setning, persóna eða athæfi.51 

Í þriðja lagi eru paranir grunnbygging formsins þar sem aðalpersónurnar tvær eru 

andstæður og kallast þetta tvöfeldni.52 Grundvallarskiptingin er karl og kona en annars 

konar skiptingin eru andstæður í aldri, persónueinkennum, útliti, staðsetningu og fleira.  Í 

fjórða og síðasta lagi er svo allt gert til að sameina karl- og kvenhetjuna í eina heild svo 

úr verði hjónaband.53  

1.2.5 Stíll 

Altman telur kvikmyndina í bandaríska kvikmyndaiðnaðinum þjóna tilgangi 

veruleikaflótta. Upplifunin er tvíþætt; áhorfandi og kvikmyndatjald, raunverulegt og 

ímyndað, myrkt og bjart, venjulegt og framandi, hversdagslegt og heillandi og yfirfærir 

þetta tvenndarkerfi á dans- og söngvamyndina. Þannig má finna hliðarveruleika innan 

raunverulega sögusviðsins sem er betri en sá sem persónurnar upplifa og það er í þessum 

hliðarveruleika sem dans- og söngnúmerin gerast.54 Áhorfandinn í kvikmyndasalnum og 

persónurnar í sögunni deila því að sækja í veruleikaflótta sem klýfur lögmál bæði tíma og 

rúms. Samkvæmt Altman eru til þrjár leiðir til að brúa bilið yfir í hliðarveruleikann sem 

felast í að leysa upp raunveruleikann með hljóði, mynd og persónuleika og virka allar 

svipað.55  

Fyrsta leiðin er „hljóðupplausn“ þar sem mynduð er tímabundin brú frá hljóðrás 

söguheimsins þar sem atburðarásinn á sér stað og yfir í hljóðrás tónlistarinnar sem er 

handan söguheimsins. Brúin birtist á ýmsa vegu til að mynda með taktföstu göngulagi 

eða söngli sem leiðir venjulegt atferli út í takt en þá verður umbreyting og 

hliðarveruleikinn tekur yfir. Önnur leiðin kallast „myndupplausn“ en hún leysir upp mörk 

tveggja sögusviða til að mynda söguheimsins og draums, minningar eða annars tíma eða 

rýmis. Í Mary Poppins (1964, Robert Stevenson) er gott dæmi um myndupplausn þar sem 

hún, Bert og börnin stökkva inn í krítarmynd og eru þau þá komin inn í teiknaðan töfrum 

gæddan hliðarveruleika með syngjandi dýrum. Litríku krítarskýi er komið fyrir til að gera 

skilin á milli raunveruleikans og hliðarveruleikans eins óeftirtektarverð og hægt er. Þriðja 

                                                           
51 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 331. 
52 Sama rit, bls. 24. 
53 Sama rit, bls. 24. 
54 Sama rit, bls. 60. 
55 Sama rit, bls. 62-89. 
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og síðasta leiðin er „persónuleikaupplausn“ en hún virkar þannig að persónurnar í megin 

parinu eru tvíþættar. Hvor um sig er samsett úr yfirborðskenndum og bældum 

persónuleika þar sem það sem er bælt hjá persónu A er bætt upp með yfirborði persónu 

B og öfugt. Upplausnin á sér því stað þegar persónurnar láta báðar undan bældum 

persónuleikum sínum og para hinn bælda persónuleika við yfirborðskenndan 

persónuleika hins aðilans.  

 Dans- og söngvamyndir búa einnig yfir öðrum eiginleikum sem fyrirfinnast meira 

í þessari grein heldur en öðrum og hægt er að kalla stíleinkenni. Þar má aðallega nefna 

tvennt: brot á fjórða veggi og ofur-karllægt augnaráð. Það er kallað „að brjóta fjórða 

vegginn“ þegar sýning stendur yfir og leikarar ávarpa áhorfendur, benda á að leikritið sé 

leikrit, að persónurnar séu uppspuni eða hvað sem brýtur þá ímynd að verið sé að horfa á 

raunverulegar athafnir. Nafnið kemur frá þeirri forsendu að svið eru oft með þrjár 

sýnilegar hliðar sem mynda veggi en áhorfendurnir sitja við þá fjórðu. Þannig verður til 

ímyndaður fjórði veggur. Þó þetta hugtak var búið til fyrir leikhúsið á það einnig við um 

kvikmyndaformið þar sem kvikmyndatökuvélin tekur við hlutverki fjórða veggsins. 

Christian Metz telur kvikmyndaáhorf byggja á gægjuþörf þar sem áhorfandinn fær 

útrás fyrir að fylgjast með öðrum umlukinn myrkri bíósalarins og líkir upplifuninni við 

að horfa í gegnum skráargat. Vegna þess að kvikmynd er mynd vörpuð á vegg af öðru 

fólki en fólkið er ekki raunverulega til staðar að þá er „eitthvað sem lætur sjá sig án þess 

að sýna sig, sem hefur yfirgefið salinn en skilið eftir mynd sína sem eina sýnilega merki 

um dvöl sína“.56 Þaðan telur Metz hina óskráðu reglu komna um að leikararnir eigi aldrei 

að horfa beint á áhorfendur í gegnum tökuvélina því annars er verið að brjóta niður þá 

ímynd um að verið sé að fylgjast með raunverulegu athæfi og þar af leiðandi uppfyllir 

kvikmyndaáhorfið ekki gægjuþörfina. Hins vegar þegar númer bresta á í dans- og 

söngvamyndum breyta leikarar sjálfsvitund sinni úr því að vera leikarar í dramatískri 

frásögn í það að vera skemmtikraftar sem ávarpa beint áhorfendur.57 Leikararnir snúa þá 

að kvikmyndatökuvélinni til þess að syngja og dansa sem breytir frásögninni úr þriðju 

persónu yfir í fyrstu persónu frásögn.58 Þessi hefð kemur frá fjölleikasýningunum þar sem 

skemmtiatriðin sneru að áhorfendum. 

                                                           
56 Christian Metz, Ímyndaða táknmyndin, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 2003, bls. 

90. 
57 Thomas Schatz, Hollywood Genres, New York: Random House, 1981, bls. 217. 
58 Jane Feuer, The Hollywood Musical, bls. 35-42. 
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 Laura Mulvey segir seiðmagn hins sígilda Hollywood-stíls vera sjónræna nautnin 

sem þar er að finna. Hún tekur undir með Metz varðandi svölun glápþarfar í gegnum 

kvikmyndaáhorf en hún bendir jafnframt á að þessi glápþörf er karllæg.59 

Kvikmyndatakan er undirskipuð karllægu augnaráði sem varpar órum sínum á ímynd 

konunnar og er sviðsetning konunnar leiðarminni hins kynferðislega sjónarspils sem 

kynferðislegs viðfangs.60 Laura talar um konuna sem ímynd á meðan karlinn er 

áhorfandinn. Konur eru settar upp á stall þar sem hún er hin fullkomna sýn, hún er 

listaverk á meðan karlinn er aðallega par af augum, gluggagægir sem er staðráðinn í að 

neyta konunnar sjónrænt.61 Þetta á sérlega við um dans- 

og söngvamyndina en formið er frægt fyrir ósamhverfa 

framsetningu á kynjunum þar sem kvenlíkaminn er 

kyngerður í þaula, brotinn niður og blætisdýrkaður svo 

hann verði óþekkjanlegur.62 Þetta viðmót nær hámarki 

í Berkeley atriðum. Í dans- og söngvamyndum eru 

karlar sýndir fullklæddir á meðan konur eru klæðalitlar 

sem ýtir undir kynferðislega ímynd þeirra. Í sýninga 

dans- og söngvamyndum (kafli 1.2.6) fengu karlar 

einnig það hlutverk að vera leikstjórar, lagahöfundar 

og áhorfendur á meðan konur eru hlutgerðar sem 

sýningin, með eingöngu kvenkyns kóra, klæddar dýrum búningum og voru konurnar oftar 

gerðar óaðskiljanlegar frá sviðinu.63 Þannig má sjá að eitt af einkennum dans- og 

söngvamyndarinnar er ýkt kyngerving konunnar.  

1.2.6 Undirgreinar 

Samkvæmt Altman hafa dans- og söngvamyndir þrjár undirgreinar sem eru „ævintýra 

dans- og söngvamyndir“, „sýninga dans- og söngvamyndir“ og „alþýðu dans- og 

söngvamyndir“. Fyrsta undirgreinin á rætur að rekja til evrópsku óperettunnar sem 

                                                           
59 Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“, Áfangar í kvikmyndafræðum, þýð. Heiða 

Jóhannsdóttir, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið, 2003, bls. 330-341. 
60 Sama rit, bls. 334. 
61 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 213. 
62 Steven Cohan, „Introduction: Gendered Spectacles“, Hollywood Musicals: The Film Reader, ritstj. 

Steven Cohan, New York og London: Routledge, 2002, bls. 63-64, hér bls. 63. 
63 Sama rit, bls. 63. 
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Bandaríkin höfðu aðlagað sínum smekk. Dans- og söngvamyndir hneigjast að órum og 

fantasíu.64 Þegar talað er um ævintýra dans- og söngvamyndir á Altman hins vegar ekki 

við um dans- og söngvamynd sem á sér stað í ævintýriheimi, líkt og má finna í Lord of 

the Rings (2001, Peter Jackson), heldur er ævintýra dans- og söngvamyndin hið 

rómantíska ævintýri þar sem kynorkan er drifkrafturinn. Undirstaða ævintýra dans- og 

söngvamyndarinnar byggir á því að á meðan annar aðili aðalparsins er kenndur við 

raunveruleikann er hinn kenndur við hið óraunverulega, ímyndaða eða draumkennda. 

Ævintýra dans- og söngvamyndin býr yfir þremur undirflokkum: „kynorka sem kynorka“, 

„kynorka sem bardagi“ og „kynorka sem ævintýri“.65  

Í upphafi kvikmyndalistarinnar við aldarskil 19. og 20. aldar voru engin takmörk 

sett fyrir hvað mætti sýna á hvíta tjaldinu og fékk þá kynorkan að flæða um. Í dans- og 

söngvamyndum sem falla undir „kynorka sem kynorka“ flokkinn er fléttan drifin áfram 

af ódulinni kynferðislegri orku. Árið 1934 var Hays kóðinn settur á laggirnar þar sem allt 

sem sverti ímynd Hollywoods var bannað og var þar með kynfrelsið afnumið.66 Þá voru 

góð ráð dýr og stækkaði táknheimurinn töluvert. Undir flokknum „kynorka sem bardagi“ 

er kynorkan dulin sem átök eða samkeppni á milli tveggja andstæðra einstaklinga sem 

mynda par. Í flokknum „kynorka sem ævintýri“ er einnig verið að vinna með andstæða 

einstaklinga þar sem ótti annars aðila parsins við kynorku sína bætt upp með óstöðvandi 

kynorku hins þar sem konan fær oftast hlutverk þess bælda á meðan karlinn gengst undir 

hlutverki kynorkunnar.67  

„Sýninga dans- og söngvamyndin“ er sprottinn upp úr fjölleikasýningahefðinni. 

Þar snúast myndirnar um að setja upp sýningar þar sem velgengni parsins og velgengni 

sýningarinnar haldast í hendur.68 Sýningin er þó í raun aukaatriði sem er einungis notuð 

                                                           
64 Christopher Ames, Movies about the Movies: Hollywood Reflected, Lexington, KT: University of 

Kentucky Press, 1997, bls. 56. 
65 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 141. 
66 Hays kóðinn er kenndur við Will Hays en hann var formaður bandarískra framleiðanda og 

dreifingaraðila kvikmyndaiðnaðarins (e. The Motion Pictures Producers and Distributors of America, 

skammstafað MMPDA). Sú stofnun setti fram strangar reglur um hvað megi vera í kvikmyndum og 

bannaði til dæmis allar sýningar og tal um kynlíf og ofbeldi í kvikmyndum árið 1934 og lá við 25.000 

dollara sekt ef kvikmyndir báru ekki gæðastimpil frá MMPDA. Það olli því að kvikmyndaver þurftu að 

ýja að kynlífi og ofbeldi með snjöllum textum eða klippingu til dæmis. Tilgangur reglnanna var að setja 

kvikmyndaiðnaðinum siðareglur áður en ríkið kæmi til og setti enn verri reglur til að mynda kalt bann við 

öllum kvikmyndum. Hægt er að lesa meira um Hays kóðann í Film History: An Introduction eftir Kristin 

Thompson og David Bordwell, New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010, bls. 198-199. 
67 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 129-199. 
68 Sama rit, bls. 200. 
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sem afsökun til þess að atriðin eigi sér einhverja stoð í söguþræðinum. „Baksviðs dans- 

og söngvamyndin“ er vinsæl undirtegund af sýninga dans- og söngvamyndinni og er 

hefðbundin niðurskipun þeirra skipt í aðgreiningu á atriðum og frásögn þar sem öll lögin 

eru partur af sýningunni og hafa lögin ekkert notagildi fyrir fléttuna.69 Í baksviðs dans- 

og söngvamyndinni fá áhorfendur þó ekki einungis að fylgjast með sýningunni sjálfri 

heldur einnig hvað eigi sér stað á bak við tjöldin.  

Þriðja undirgreinin kallast „alþýðu dans- og söngvamyndin“ og leggur aðaláherslu 

á fjölskylduna og samfélagið. Myndirnar gerast oft í „Americana“ sem er hugmynd um 

Bandaríkin eins og þau birtast til dæmis á póstkortum og málverkum í stað persónulegrar 

reynslu fólks af Bandaríkjum fyrri tíma.70  

Í The Film Experience: An Introduction má sjá annars konar undirgreinar.71 Þær 

eru „leikrænar söng- og dansmyndir“ (e. theatrical musicals), „innlimunar dans- og 

söngvamyndir“ og „teiknimynda dans- og söngvamyndir“. Leikrænar dans- og 

söngvamyndir eru það sama og Altman kallar sýninga dans- og söngvamyndir. Í 

innlimunar dans- og söngvamyndum bresta persónurnar í söng í tíma og ótíma og búið er 

að innlima sönginn og dansinn í frásögnina. Þegar kemur að teiknimynda dans- og 

söngvamyndum eru persónurnar teiknaðar og leikarar ljá einungis rödd sína til 

teiknimyndapersónanna. Þar ræður Walt Disney samsteypan ríkjum en Mjallhvít og 

dvergarnir sjö (1956, William Cottrell og David Hand, Snow White and the Seven 

Dwarfs) var fyrsti teiknimynda dans- og söngvamyndin og hefur Disney gefið út tugi 

teiknimynda dans- og söngvamynda síðan. 

1.2.7 Afþreyingargildi 

Jane Feuer telur ástæðuna fyrir því að aðdáendur greinarinnar elski dans- og 

söngvamyndir vera að þær geta sýnt hvernig það er að vera frjáls.72 Richard Dyer álítur 

hins vegar að aðdráttaraflið fyrirfinnist í nasasjónum af útópíu.73 Dans- og söngvamyndin 

er söluvara sem er hönnuð til þess að höfða til fjöldans þar sem hún endurspeglar 

                                                           
69 Richard Dyer, „Entertainment and Utopia“, Hollywood Musicals: The Film Reader, New York og 

London: Routledge, 2002, bls. 19-30, hér bls. 26. 
70 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 278. 
71 Timothy Corrigan og Patricia White, The Film Experience, Boston: Bedford/St. Martin’s, 2004, bls. 

306-308. 
72 Jane Feuer, The Hollywood Musical, bls. 84. 
73 „Útópía“ er nafnorð sem skilgreint er sem fyrirmyndarland eða staðleysa en sá staður fyrirfinnst ekki 

sem hægt er að skilgreina fullkominn og því eru útópíur ekki til. Ýtarlega er fjallað um útópíur í Ritið 

1/2002, ritstj. Guðni Elísson og Jón Ólafsson. 
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augljóslega gildi meginstraums menningarinnar. Aðalhlutverkin eru látin falla í hendur 

gagnkynhneigðs pars til að hanna rómantíska frásögn í kringum atriðin. Hugmyndafræði 

afþreyingarinnar er að valda útópískum tilfinningum, það er tilfinning sem upplifist líkt 

og maður væri í útópíu, og hafa mótandi áhrif á langanir okkar og þrár sem kapítalisminn 

sjálfur lofar að uppfylla. Útópía afþreyingarinnar kemur ekki fram með því að sýna og 

skipuleggja staðleysur heldur í gegnum tilfinningar og hvernig upplifuninni er miðlað. 

Upplifuninni er komið til skila gegnum hina skynjanlegu veröld tákna. Táknin skiptast í 

tvennt. Annars vegar skiptast táknin í hlutbundin tákn sem sýna hvernig heimurinn er og 

draga merkingu sína út frá reynslu áhorfandans af veröldinni. Dæmi um hlutbundin tákn 

eru leikarar og þekkjanlegir hlutir. Hins vegar skiptast táknin í óhlutbundin tákn þar sem 

bent er á hvernig hlutir gætu verið t.d. litir, hreyfingar, taktur og áferð svo eitthvað sé 

nefnt.74 „Entertainment provides alternatives to capitalism which will be provided by 

capitalism.”75 Afþreyingin tekur á raunverulegum þörfum fólks en á sama tíma skilgreinir 

og afmarkar afþreyingin hverjar þarfir fólks eru. Dans- og söngvamyndir taka aðeins á 

„ásættanlegum“ vandamálum sem höfða til ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins (það er 

hvítum körlum) og því fá stærri vandamál líkt og feðraveldið, stéttarskipting, rasismi og 

kynhneigðarfordómar ekki að líta dagsins ljós í bandaríska meginstraumnum.76 Þannig 

eru vandamálin leyst af kapítalískri hugmyndafræði án þess þó að vera leyst. 

Almenningur gleypir við þessu sem er lykillinn að velgengni dans- og söngvamynda.  

 

  

                                                           
74 Richard Dyer, „Entertainment and Utopia“, bls. 26. 
75 Sama rit, bls. 23. 
76 Sama rit, bls. 23. 
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2 Greining 

Hér eftir fer fram greining sem byggð er á fræðinni úr fyrri hluta þessarar ritgerðar. Er 

greiningin skipt niður í fimm kafla. Fyrst eru teknar kvikmyndirnar fjórar: 

stuðmannamyndina Með allt á hreinu, Í takt við tímann sem er framhalda af Með allt á 

hreinu, Hvítir mávar sem er óháð fyrri tveimur kvikmyndum en aðstandendur 

myndarinnar eru þeir sömu og við fyrstu tvær kvikmyndirnar og að lokum kvikmyndin 

Regína sem er alveg óháð Stuðmönnum. Út frá þessum greiningum verður niðurstaða 

dregin saman varðandi sameiginleg einkenni íslenskra dans- og söngvamynda sem birtast 

í fimmta og síðasta kaflanum.  

2.1 Með allt á hreinu 

Með allt á hreinu er jafnan talin vera fyrsta íslenska dans- og söngvamyndin og mun vera 

sýnt í þessum kafla hví hún á þann titil skilið. Myndin var sýnd sem jólamynd ársins 1982 

í Háskólabíói og leikstýrði Ágúst Guðmundsson kvikmyndinni.77 Í Með allt á hreinu er 

að finna 27 frumsamin lög. Myndin á aðsóknarmetið í íslenskum kvikmyndahúsum en 

118 þúsund miðar voru seldir í fyrstu atrennu. Á þessum tíma voru landsmenn um 270 

þúsund talsins og því er ljóst að afar hátt hlutfall Íslendinga sá kvikmyndina í bíó. 

Íslendingar geta þess vegna átt heimsmet í bíóaðsókn miðað við höfðatölu þó með 

fyrirvara því ekki er hægt að áætla hversu 

margir landsmenn sáu hana þar sem 

eflaust fóru einhverjir oftar en einu sinni.78 

Á bakvið dans- og söngvamyndina stendur 

hljómsveitin Stuðmenn sem samanstóð á 

þessum tíma af Ásgeiri Óskarssyni, Agli 

Ólafssyni, Jakobi Frímann Magnússyni, 

Tómasi M. Tómassyni, Valgeiri 

Guðjónssyni og Þórði Árnasyni. Stuðmenn hófu göngu sína 1970 en þá tróðu þeir upp á 

skólaballi hjá MH þar sem þeir dulbjuggu sig í lúðaleg gervi, með sæmilega lúðalegu 

nafni til að spila hallærislega tónlist í anda gamla rokksins. Þar slógu þeir í gegn og nota 

                                                           
77 „Með allt á hreinu -frumsýnd um jólin“, Dagblaðið Vísir 262/1982, bls. 1-40, hér bls. 11. 
78 „Nær helmingur þjóðarinnar í bíó“, Morgunblaðið 246/2008, bls. 1-44, hér bls. 40. 
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þeir þessa formúlu aftur í Með allt á hreinu. Stuðmenn voru ein af helstu 

rokkhljómsveitum áttunda áratugarins en drógu sig í hlé upp úr 1976.79 Því myndaðist 

mikill spenningur hjá landanum þegar hljómsveitin ákvað að framleiða dans- og 

söngvamynd og í kjölfar Með allt á hreinu urðu Stuðmenn vinsælasta hljómsveit 

landsins.80  

2.1.1 Söguþráður  

Með allt á hreinu fjallar um íslenska hljómsveitabransann þar sem fylgst er með tveimur 

hljómsveitum: Stuðmönnum og Gærunum. Stuðmenn eru þó ekki að leika sjálfa sig né 

sína eigin hljómsveit heldur samnefnda hljómsveit sem ólíkt raunveruleikanum er ekki 

vinsæl ef marka á viðbrögð ballgesta myndarinnar. Gestur Guðmundsson lýsir 

Stuðmönnum kvikmyndarinnar einkar vel í bók sinni Rokksaga Íslands þar sem hann 

segir að þeir séu „hallærislegir hljómsveitargæjar sem gerðu sig endalaust að fíflum í 

sífelldri viðleitni sinni til að meika það“ og „koma þar fram sem hégómlegir og 

sjálfuppteknir karlar með uppblásna drauma um að „slá í gegn““.81 Gagnrýnandi 

Þjóðviljans skrifar að það sé „hreint og beint dásamlegt hvernig Stuðmenn og leikstjórinn 

sýna, en á ómeðvitaðan hátt í myndinni, karlpungsku sína“82 sem er einnig afar lýsandi 

um þá Stuðmenn sem Stuðmenn raunveruleikans leika.  

Hljómsveitin Gærurnar er leikin af hljómsveitinni Grýlurnar sem samanstóð af 

Ragnhildi Gísladóttur, Herdísi Hallvarðsdóttur, Ingu Rún Pálmadóttur og Lindu Björk 

Hreiðarsdóttur. Grýlurnar er almennt talin vera fyrsta íslenska kvennahljómsveitin.83 Í 

upphafi myndarinnar æfa Stuðmenn og Gærur fyrir sameiginlega hljómleikaröð sína um 

allt land. Aðalsöngvarinn Kristinn „stuð“ (Egill Ólafsson) og Harpa Sjöfn (Ragnhildur 

Gísladóttir) eiga í ástarsambandi en vegna ósamræmis í tónlistar- og framkomustíl byrja 

þau að kýta á æfingu. Á meðan syngja bakraddirnar lag um Hörpu og Stinna þar sem mælt 

er „samband þeirra er frá öllum hliðum séð stórfínt – alveg til fyrirmyndar“ sem gerir 

skætinginn afar kaldhæðnislegan. Eftir æfinguna brýst fram heiftarlegt rifrildi þar sem 

gítarar eru eyðilagðir og spilurum er kastað út um gluggann.  

                                                           
79 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands: frá Sigga Johnnie til Sykurmolanna, Reykjavík: Forlagið, 

1990, bls. 157-158. 
80 Sama rit, bls. 214-220 og 251. Sjá einnig „Hljómleikar í bak og fyrir“, Þjóðviljinn 5-6/1983, bls. 1-32, 

hér bls. 20. 
81 Gestur Guðmundsson, Rokksaga Íslands, bls. 215. 
82 Andrea Jónsdóttir, „Rætist nú „íslenski draumurinn“?”, Þjóðviljinn 288/1982, bls. 1-20, hér bls. 12. 
83 „Grýlurnar“, Fréttatíminn 24/2015, bls. 1-93, hér bls. 77. 
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Þar með er grundvöllur samstarfs hljómsveitanna brostinn en ákveðið er að halda 

sýningarröðinni áfram í sitthvoru lagi. Búið er að panta báðar hljómsveitirnar á sömu staði 

á sama tíma og því gera hljómsveitirnar samkomulag um að sú hljómsveit sem mætir fyrst 

á svæðið fái að spila en hin þurfi að víkja. Rígur hefur myndast á milli hljómsveitanna 

svo úr verður fjörugt kapphlaup þar sem brugðið er á ýmis ráð til að vera fyrri 

hljómsveitin á staðinn.  

Þó myndin fjalli um íslenska hljómsveitabransann á yfirborðinu þá samtvinnast inn 

í söguþráðinn kynjabarátta og stéttabarátta. Stuðmenn álíta Gærurnar sem „hækjur og 

hjálpargögn“ rétt eins og karlar hafa löngum hugsað um konur í gegnum mannkynssöguna 

og telja þær undir þá komna. Það sést til að mynda þegar Stinni afsakar ögranir sínar í 

garð Hörpu með setningunni „það eina sem ég var að gera var bara að segja henni að 

hlýða“. Gærurnar telja sig hins vegar standa jafnfætis körlunum þar sem þær vilja láta 

„frumskógarlögmálið gilda“. Þegar Stuðmenn syngja um stræti Akureyrar að þeir standi 

við stjórnvölinn og hvað þær séu „lásí“ í lagi þeirra „Íslenskir karlmenn“ er klippt yfir á 

tónleika Gæranna þar sem þær syngja á móti gagnrýnandi röddu hvað sé svo merkilegt 

við það að vera karlmaður. Þær segja 

karlmennskunni stríð á hendur í lagi sínu 

„Ekkert mál“ sem endurómar áköll kvenna 

svo öldum skipti. „Við höfum allar fengið 

nóg, já milljón sinnum meira en nóg“ syngja 

Gærur þegar þær yfirtaka traktora, en stórar 

vélar hafa ætíð vera kenndar við karla, sem 

þær ríða til atlögu við „pungrotturnar“. Stéttabaráttan kemur svo fram í gegnum rótara 

Stuðmanna hann Dúdda (Eggert Þorleifsson) sem er táknmynd verkalýðsins.84 Hann 

keyrir Stuðmenn á milli gigga, heldur á hljóðfærum þeirra, þegar áætluð skemmtiatriði 

falla saman útbýr hann skemmtiatriði sem enda oftast svo að vegið sé að sæmd Dúdda 

sem má þola bæði súrt og sætt, allt eftir hagsmunum Stuðmanna hverju sinni. Dúddi er 

sífellt stritandi fyrir ráðamennina án þess að uppskera neitt rétt eins og verkalýðurinn. 

Með allt á hreinu var auglýst sem söngva- og gleðimynd enda mikið um grín en er hún 

einnig pólitísk.85  

                                                           
84 “Spánný íslensk “stuðmanna” kvikmynd: Með allt á hreinu”, Þjóðviljinn 283/1982, bls. 1-20, hér bls. 

13. 
85 „Með allt á hreinu“, Tíminn Jólakvikmyndir/1982, bls. 1-8, hér bls. 5.   

Gærur syngja á traktor að þær hafa fengið nóg 
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Kvikmyndin er hugarfóstur Stuðmanna og því er greinilegt að þeir skópu ofantaldar 

ádeilur í samvinnu við leikstjórann þó þeir ákváðu að taka á sig hlutverk valdsins í gervi 

hallærislegra karlpunga. 

2.1.2 Undirgrein 

Þar sem bróðurpartur myndarinnar snýst um að setja upp sýningar þá fellur Með allt á 

hreinu undir undirgrein dans- og söngvamynda sem kallast sýninga dans- og 

söngvamyndir. Stuðmenn og Gærurnar ferðast víða um landið, frá Reykjavík halda þau 

norður og enda í Vestmannaeyjum. Þó um sé að ræða hljómsveitir þá standa þær einnig 

fyrir skemmtiatriðum á milli laga. Þar sem hóparnir slitu samstarfinu sitja Stuðmenn í 

súpunni varðandi skemmtiatriðin þar sem meðal annars ætlaði Guðfinna (Linda Björk 

Hreiðarsdóttir) úr Gærunum að vera með búktal. Í staðinn er Dúddi rótari fenginn til að 

fara í gervi brúðu og sitja í fangi Baldvins 

Stuðmanns (Tómas M. Tómasson). 

Stuðmaðurinn Lars (Valgeir Guðjónsson) ljær 

brúðunni Gylfa rödd sína og segir ósiðsamlega 

hluti á meðan Dúddi keppist við að láta sem 

orðin komi úr hans eigin munni. Útkoman er 

spaugileg þó samkomugestirnir kunna ekki að 

meta skemmtiatriðið. Sýninga dans- og söngvamyndir eiga rætur sínar að rekja til 

fjölleikasýninga þar sem voru sýndir dansar, söngvar og aðrir hæfileikar en 

fjölleikasýningarnar einkenndust einnig af gamanleik. Fjölleikasýningar lögðu í 

sýningarleiðangra á milli þorpa, fylkja og landa til að sýna listir sínar.86  

Sjá má sterk tengsl milli Með allt á hreinu og fjölleikasýninganna þar sem 

Stuðmenn byggja sérstaklega á þessari hefð. Þeir ferðast um landið til að sýna listir sínar 

sem aðallega eru lögin þeirra en einnig skemmtiatriði svo sem ofantalið búktals atriði en 

Stuðmenn setja sig einnig í stellingar fyrir leikþætti með fiskabrúðum og Dúddi tekur upp 

á að vera með skyggnisýningu í gervi rosknar konu. Fjölleikasýningarnar einkenndust af 

mörgum sjálfstæðum skemmtiatriðum sem tengdust ekki hvort öðru og þess vegna eiga 

dans- og söngvamyndir það til að taka stuttan krók frá söguþræðinum fyrir 

handahófskennt atriði.87 Í Með allt á hreinu er eitt atriði sem stingur í stúf við restina af 

                                                           
86 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 200-202. 
87 Sama rit, bls. 202. 

Dúddi í líki brúðunnar Gylfa í kjöltu Badda 
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myndinni en það er við lagið „UFO“. Þar sjá Stuðmenn tvær geimverur sem bjóða þeim 

í geimfarið sitt í kaffi og „astraltertur sex“ sem þeir æla. Þeir fara með gubbið til 

lögreglunnar sem sönnunargagn til að tilkynna geimverurnar svo úr verður furðulegt en 

fjörlegt atriði þar sem lögreglurnar syngja í hástöfum „gubb“. 

2.1.3 Formgerð 

Með allt á hreinu fellur að hinum tvöfalda frásagnarfókus sem einkennir dans- og 

söngvamyndir (kafli 1.2.4). Harpa og Stinni mynda mótsagnakennda parið sem er 

grundvöllurinn fyrir tvöfalda frásagnarfókusnum en í stað þess að fléttan snúist um hvort 

þau muni enda saman líkt og viðmiðið er að þá snýst hún um hvort þau fyrirgefi hvort 

öðru og taki saman á ný. Skipst er á að fylgjast með Stinna ásamt Stuðmönnum og svo 

Hörpu ásamt Gærunum. Hámarki er náð þegar hljómsveitirnar spila á sitthvorum staðnum 

og syngja lagið „Ástardúett“ sem er lagið um Hörpu og Stinna sem verið var að æfa er 

parið skildi. Þá hafði Harpa kvartað yfir of hárri tóntegund og Stinni yfir dansleysi Hörpu. 

Í tvöfalda ástardúettnum fær Harpa að syngja í sinni eigin tóntegund á meðan Stinni lifir 

sig inn í lagið með ýktum hreyfingum. Á 

meðan Gærurnar koma vígalegar fram í 

víkingabúningum koma Stuðmenn fram í 

rauðleitum fiskabúningum sem „þykja 

svona svolítið öfuguggalegir bara“ segir 

Dúddi. Gæru megin tekur Gefjun (Herdís 

Hallvarðsdóttir) á sig hlutverk Stinna og 

klæðir sig upp í jakkaföt með vatnsgreitt 

hár á meðan Frímann (Jakob Frímann Magnússon) klæðir sig upp sem Harpa Sjöfn í 

svartan þröngan kjól með hárkollu og andlitsmálningu. Þannig má sjá hvernig unnið er 

með hliðstæður en á sama tíma andstæður. Tvöfeldnin birtist í andstæðum þar sem 

meginandstæðan er hvað Harpa er töff og nýstárleg en Stinni er gamaldags og 

hallærislegur.  

Lokaþátturinn í formgerð dans- og söngvamynda er að sameina parið svo úr verði 

hjónaband en í tilviki Með allt á hreinu er það álitamál. Harpa og Stinni sættast í lokin á 

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og verða kærustupar á ný. Partur af skilgreiningu sýninga 

dans- og söngvamynda er að sameining rómantíska parsins sé tengt velgengni 

Gærur vígalegar er þær syngja „Ekkert mál“ 
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sýningarinnar.88 Stuðmönnum hefur ekki gengið vel með tónleikahöld sín ásamt 

skemmtiatriðum en þegar Gærur og Stuðmenn sameinast á sviðinu á Þjóðhátíð slá þau í 

gegn. En vegna tilstilli símaats Gæra halda Stuðmenn að þeim sé boðið að spila í Tívolíinu 

í Kaupmannahöfn og ákveða því að ræna Stinna þar sem hann sefur við hlið Hörpu og 

bera hann út í flugvél. Kvikmyndin endar svo á því að Stuðmenn syngja um að þeir séu 

búnir að meika það. Þannig má halda fram að parið hafi sameinast í lokin þar sem hjörtu 

þeirra höfðu samrýmst þó að líkamarnir enduðu í sitthvoru landinu. 

2.2 Í takt við tímann 

2.2.1 Söguþráður 

Í takt við tímann sem var gefin út 2004 er sjálfstætt framhald af Með allt á hreinu og er 

einnig í leikstjórn Ágústs Guðmundssonar. Sömu persónur koma við sögu en þá aðallega 

frá hlið Stuðmanna þar sem Harpa Sjöfn er sú eina sem kemur úr röðum Grýlanna. 

Kvikmyndin á sér stað 22 árum eftir að Stuðmenn héldu til Kaupmannahafnar í von um 

að slá í gegn en ljóst er að það hafi ekki tekist. Í upphafi myndarinnar eru Stuðmenn 

aðeins þrír eftir; Frímann, Baddi og Haffi (Ásgeir Óskarsson). Þeir ganga undir nafninu 

„Los Studmenn“ þar sem þeir eru fastráðnir á hóteli á Spáni ásamt mökum sínum Urði 

(Helga Braga Jónsdóttir), Verðandi (Andrea Gylfadóttir) og Skuld (Hrönn 

Steingrímsdóttir). Þeim er sagt upp af hótelinu og ákveða að halda aftur heim til Íslands. 

Þeir leita á mið Stinna og Skafta (Þórð Árnason) sem vinna hjá útfararþjónustunni Grænu 

torfunni. Draumur Stuðmanna er enn að slá í gegn og því ákveða þeir að taka þátt í 

Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Það gengur ekki eftir og því 

ákveða þeir að taka þátt í annarri söngkeppni að nafni „Loðna gullið“. Ein af 

hljómsveitunum sem þeir etja kappi við er Mona Co en söngvari hennar er sonur Hörpu 

Sjafnar, Kári Már (Höskuldur Ólafsson). Harpa Sjöfn rekur misheppnaða 

umboðsskrifstofu heima hjá sér þar sem hún sinnir öllum störfum svo þegar Stuðmenn 

hringja í umsjónarskrifstofu hennar til að fá erlendan pródúsent mætir hún í búningi til að 

hjálpa þeim. Harpa og Stinni hafa ekki haft samband hvort við annað eftir Þjóðhátíð fyrir 

rúmum tveimur áratugum og því er stirt á milli þeirra. Dúddi rótari kemur aftur við sögu 

en Frímann og Baddi ramba á hann þar sem Dúddi er orðinn að hugleiðslu gúrú en eftir 

að Dúddi fer í fangelsi fyrir kynferðisofbeldi snýr hann aftur sem rótari Stuðmanna. 

                                                           
88 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 200. 
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2.2.2 Formgerð 

Í takt við tímann uppfyllir öll skilyrði formgerðar dans- og söngvamynda. Í fyrsta lagi er 

enn verið að vinna með Hörpu og Stinna sem aðalparið sem tvöfaldi frásagnarfókusinn 

snýst um. Í öðru lagi er parið undirstrikað með tvöföldu dúett-atriði við lagið „Látum það 

vera“. Þar eru þau stopp á rauðu ljósi í sitthvorum bílnum. Stinni syngur „þá hef ég alltaf 

saknað þín og sjálfan mig oft spurt hvað ef hefðu þeir ekki borið mig burt“. Harpa speglar 

þetta viðhorf og syngur „Þá sakna ég hans svolítið og sjálfa mig oft spyr hvað ef hefði 

hann legið kyrr“. Þarna eru þau bæði að vísa til þess þegar vegir þeirra skildu 22 árum 

áður en á sama tíma má sjá hlið þeirra beggja koma fram. Stinni veltir fyrir sér hvað hefði 

gerst ef hljómsveitarmeðlimir hans hefðu ekki borið hann steinsofandi í burtu úr tjaldinu 

þar sem hann svaf við hlið Hörpu og upp í flugvél á leið til Kaupmannahafnar. Harpa veit 

hins vegar ekki að Stinni fékk engu um útlandsförina ráðið er félagar hans stálu honum 

frá henni og fluttu hann úr landi en hún heldur að hann hafi yfirgefið hana sjálfviljugur.  

Í atriðinu eru margir hliðstæðir rammar þar sem þau ramba á hvort annað við 

pylsuvagn, í Kringlunni og í tívolíi en láta sífellt sem þau taki ekki eftir hvort öðru. Í 

bakgrunn er sungið „gerðu það hringdu í mig, ég skal þá hringja í þig“ þar sem sést að 

hvorugt þeirra vill taka af skarið og hringja í hitt. Seinna meir þegar Stinni og Harpa 

hittast í fyrsta sinn svo ekki sé hjá því komist að yrða á hvort annað endurómar 

ábyrgðarleysið þar sem báðum aðilum finnst að hitt eigi að hringja af fyrra bragði. Í kór 

segja þau „manni er bara ekki heilsað. Af hverju hringdir þú ekki?“ Harpa gerir Stinna 

ljóst hversu óborganlegt það sé fyrir hann að ætlast til þess að hún hringi með því að 

hringja í hann fyrir framan hann og segir „Er þetta í útlöndum? Já er hann Stinni við“.  

Þrátt fyrir sama viðhorf gagnvart hvort öðru að þá eru þau sýnd í andstæðu ljósi þar 

sem tvöfeldnin, þriðja skilyrði formgerðarinnar, birtist frá ýmsum hliðum. Útlitslega séð 

lítur hún unglega út og er alveg svarthærð á meðan hann er ellilegur og með skjannahvítt 

hár. Hann er virkur í tónlistinni á meðan hún er óvirk í tónlistinni. Á meðan hann er 

umvafinn hinum hljómsveitarmeðlimum sínum er hún alein og á engan að nema Kára son 

sinn. Hjá honum er gaman en hjá henni er streð. En ólíkt Með allt á hreinu er formgerðin 

ótvírætt fullkomnuð með hjónabandi sem er fjórða og seinasta formgerðar skilyrðið.  

Í loka viðureign Stuðmanna og Mona Co í Loðna gullinu er Stuðmenn flytja lagið 

„Í takt við tímann“ í fuglabúningum spyr Harpa hvað Kára finnst um söngvarann. Kári 

svarar að sér þyki hann flottur. Tjáir Harpa honum þá að Stinni sé faðir hans. Stinni heyrir 
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til Hörpu og hættir lagaflutningnum. Kári og Stinni ganga að hvor öðrum og brjótast út í 

óperu á þýsku sem breytist yfir á íslensku en þetta atriði „Vater bist du da?“ er lofsöngur 

til uppruna dans- og söngvamyndanna, óperettu hefðarinnar.89 Kári syngur „vater bist du 

da? Ist das wirklich var?“ sem þýðist „faðir, ert þú þarna? Er það virkilega pabbi?“. Stinni 

spyr hann syngjandi til baka „warum sprichst 

du Deutsch?“ sem Kári svarar syngjandi á 

íslensku „ég veit það ekki pabbi minn“. Þarna 

má sjá klassískan húmor Stuðmanna þar sem 

um alvarlegt atriði er að ræða og flutningurinn 

er alvarlegur en á sama tíma er textinn 

skondinn. Harpa, Stinni og Kári hlaupa hönd í 

hönd í hægmynd ásamt öllum áhorfendum söngvakeppninnar á eftir þeim í gleðivímu. 

Syngur allur skarinn í kór „merkis ber hann móður mætan soninn, föðurinn, fullkomnað. 

Já þetta er það sem fræðin nefna ávallt hornsteina samfélags“ og flýgur svo flugvél yfir 

fjöldann með borða á eftir sér sem á stendur „lifi fjölskyldan“. Þannig er þetta atriði 

huglægt brúðkaup þar sem Stinni og Harpa sameinast og ásamt Kára mynda þau 

fjölskyldu, hornstein samfélagsins.  

2.2.3 Stíll 

Eins og segir í kafla 1.2.5 að þá eru til þrjár tegundir af upplausnum í dans- og 

söngvamyndum: hljóðupplausn, myndupplausn og persónuleikaupplausn. Atriðið 

„Heimsfrægð í húfi“ er afbragðs dæmi um hljóðupplausn. Frímann er að hvetja 

samvinnumenn sína til þátttöku í Loðna gullinu er hann segir „allar erlendar grúppur, nota 

nýmóðins lúppur og erlendan pródúsent“ á venjulegu talmáli. Í næstu setningu færir hann 

sig úr talmáli yfir í söng með línunni „sé heimsfrægð í húfi, skal huga að grúvi, og 

hugleiða þetta tvennt, því þeir geta okkur kennt og bent“. Þar á eftir bætist hljóðfæraleikur 

við og eru þeir þá komnir í hefðbundið dans- og söngvamynda atriði með tónlist utan 

söguheims þar sem þeir syngja og dansa.  

Tvö dæmi eru um myndupplausnir í Í takt við tímann og báðar tengjast þær 

Frímanni. Fyrsta myndupplausnin er opnunarsena myndarinnar þar sem Stuðmenn ásamt 

Hörpu syngja „Fönn, fönn, fönn“ við undirtektir fjölmargra aðdáenda sem syngja og 

                                                           
89 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 131. 

Stinni og Kári uppgötva hvorn annan 
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fylgja eftir danssporum Stuðmanna. Hvítleit, gegnsæ hula er yfir jöðrum myndarinnar en 

í lok atriðisins leysist myndin upp svo sofandi 

andlit Frímanns birtist og þá án hulunnar. 

Tilgangur hulunnar er að gera áhorfendum 

ljóst að atriðið eigi sér stað í handanheimi. 

Fimm sekúndum síðar leysist myndin upp 

aftur þar sem myndskeið birtist af 

aðdáendunum fagnandi, öskrandi og veifandi íslenska fánanum og liggur hulan yfir 

myndskeiðinu.  

Seinni myndupplausnin á sér stað þegar Frímann og Baddi eru í hugleiðslu hjá 

Dúdda. Á bakvið Dúdda er veggspjald af Elvis Presley og er þeir horfa á það leysist 

veggspjaldið upp. Þá eru Stuðmenn ásamt Dúdda mættir til Memphis í Bandaríkjunum 

þar sem Graceland er staðsett, setrið hans Elvis Presleys.90 Þar má finna gangstera í 

jakkafötum með tommy-byssur að ræna og rupla í kringum Stuðmenn á meðan þeir syngja 

um stræti Memphis borgar. Stuðmenn „verða að hitta manninn, kónginn máttu kalla hann 

ef þú kýst“ og fara á fund Elvis Presleys þar sem þeir syngja í Graceland „heill sé þér 

mikli konungur, við lútum þér sem vera ber“. Stuðmenn biðja um blessun Elvis og spyrja 

hvort hann sjái í framtíð þeirra frægð og frama „er þá einhver von um ofur mega súper 

stjörnu meik?“. Yfir þessu atriði „Meikþrá“ er einnig sömu gegnsæju en hvítleitu huluna 

að finna yfir jöðrum rammans. Þetta er atriðið í myndinni sem er sambærilegt 

„Astraltertugubb“ atriðinu í Með allt á hreinu þar sem atriðið stingur í stúf við 

söguþráðinn og á rætur sínar að rekja til handahófskenndra atriða fjölleikasýninganna. 

Munurinn er sá að í þessari kvikmynd er búið að klæða atriðið í búning myndupplausnar 

sem á sér stað í dulvitund Frímanns og Badda og því fær atriðið að standa sem rökréttur 

útúrdúr.  

Í Í takt við tímann er einnig að finna persónuleikaupplausn, þar sem það sem er bælt 

hjá öðrum aðila parsins er bætt upp með yfirborði hins og öfugt. Stinni lifir enn samkvæmt 

hugmyndafræði Stuðmanna í „Íslenskir karlmenn“ úr Með allt á hreinu þar sem eitraðri 

karlmennsku er haldið uppi. Þeir syngja um að þeir séu engar gungur og standa við 

stjórnvölinn sem endurspeglar viðhorf eitraðrar karlmennsku. Skilgreiningin er sú að það 

                                                           
90 Elvis Presley tók þátt í 31 kvikmynd og voru flestar þeirra með tónlistarlegu ívafi. Hann er jafnan talinn 

„the king of rock and roll“ eða konungur rokksins. Ýtarlegri upplýsingar um Elvis Presley eru að finna á 

https://www.rockhall.com/inductees/elvis-presley.  

Hér sést hvítleit hula yfir jöðrum rammans 

https://www.rockhall.com/inductees/elvis-presley
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að fylgja eftir hefðbundnum kynjahlutverkum takmarki þær tilfinningar sem karlkynið 

má láta í ljós, einnig samfélagslegar væntingar um að karlar skuli vera ráðandi og 

einskorði tilfinningasvið sitt aðallega við reiði.91 Þannig er Stinni að bæla sjálfan sig með 

því að halda hugmyndinni uppi um hinn íslenska karlmann. Stinni vinnur í því 

sálardrepandi starfi að sjá um lík, jarðarfarir og erfidrykkjur og er persónuleika hans seint 

lýst sem lífsglöðum. Stinni „stuð“ er ekki lengur stuð. Skap Stinna er best lýst úr munni 

Dúdda „það er alveg sama hvað ég geri fyrir þennan mann, hann er aldrei ánægður“. 

„Stinni“ er ekki heldur stinnur lengur, hann er orðinn linur. Stinni syngur að hann sé 

„ekkert þannig spes í sjón“ en á meðan geislar Harpa af gleði, fegurð og kynþokka en 

ólíkt Stinna á hún auðvelt með að tjá tilfinningar sínar. Þannig bæta þau upp hvort annað 

í atriðinu „Vater bist du da?“ og verða að einni heild. Hár Stinna er ekki lengur litlaust og 

hvítt heldur tinnusvart og lifandi rétt eins og Hörpu sem er í takt við sál Stinna sem hefur 

verið glædd lífi þar sem tilfinningar hans springa út svo allir áhorfendur 

söngvakeppninnar taka undir. 

2.2.4 Dans og söngur 

Í myndinni eru alls sungin 29 lög sem eru öll frumsamin fyrir Í takt við tímann fyrir utan 

eitt en það er lagið „Stun gun“ með hljómsveitinni Quarashi. Vert er að taka fram að það 

lag er þó byggt á lagi Stuðmanna „Hveitibjörn“ þar sem Quarashi nota laglínuna úr 

„Hveitibirni“ í örlítið breyttri útgáfu fyrir sitt eigið lag. Tvö af þessum 29 lögum eru flutt 

oftar en einu sinni en það eru lögin „Fönn, fönn, fönn“ sem er þó sífellt í örlítið breyttri 

útgáfu þar sem Stuðmenn ná ekki að endurskapa draum Frímanns og svo er það titillag 

myndarinnar „Í takt við tímann“ sem heyrist þrisvar sinnum. Þannig er reynt að gera 

titillagið eftirminnilegt og vinsælt svo lagið festist í minningum fólks.92  

Sjá má „MTV áhrifin“ svokölluðu við upptökur á lögum þeirra þar sem flest þeirra 

gætu staðið uppi sem sjálfstæð tónlistarmyndbönd. Það sem felst aðallega í MTV 

áhrifunum er að atriðin líkjast tónlistarmyndbandi til að mynda með hraðri klippingu, 

endurtekningum í frásögnum, notkun skota sem sjónrænt stef og almennt frelsi frá 

línulegu frásagnarformi kvikmynda ásamt frjálslegri notkun á tíma og rúmi.93 Helsta 

                                                           
91 Ronald F. Levant, „The new psychology of men“, Professional Psychology: Research and Practice 

27/1996, bls. 259-265.  
92 Steven Cohan, “Introduction: Musicals of the Studio Era”, bls. 7 
93 Danijela Kulezic-Wilson, The Musicality of Narrative Film, London: Palgrave Macmillan, 2015, bls. 
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dæmið í þeim efnum má sjá við lagið „Ég sjálf“ sem sungið er af Hörpu en þar er notast 

við hraða klippingu og sum skotin eru sett í 

hægagang eða gerð svarthvít (sjá mynd til 

vinstri). Stuðmenn eru fyrst og fremst 

hljómsveit og því er dansinn í myndinni afar 

einfaldur sem hvaða heilbrigði 

einstaklingur ætti að geta hermt eftir. 

Aðeins eitt dæmi er um dans sem dansaður er af öðrum en Stuðmönnum en þá halda 

burðarmenn á líkkistu en dansa með líkkistuna í stað þess að ganga að kirkjunni. Þannig 

falla dansarnir í myndinni undir „innlimunar“ dansflokkinn en þó er áhrifa 

danshöfundarins Busby Berkeley að gæta í einu atriði. Ekki er þó um dans að ræða. Í 

atriðinu „Látum það vera“ eru Stinni og Harpa fá sér pylsu í sitthvoru lagi á meðan fólk 

sem stendur kyrrt í tveimur biðröðum að 

pylsuvagninum mynda hjartalaga form (sjá 

mynd til hægri). Myndavélinni hefur verið 

komið fyrir ofan frá þannig hún líti niður á 

við sem gerir það að verkum að 

einstaklingurinn máist út og er þess í stað 

orðinn að hjarta en þessi stílbrögð eru í anda Busby Berkeley sem lék sér að því að búa 

til form úr líkömum dansara. 

2.2.5 Undirgrein 

Þar sem kvikmyndin fjallar aðallega um Stuðmenn að reyna að slá í gegn í 

tónlistarheiminum og fylgst er með þeim bæði á sviði og á bakvið tjöldin að þá fellur Í 

takt við tímann undir sýninga dans- og söngvamyndir. Þrá Stuðmanna til frægðar má sjá 

á bókstaflegum draumi Frímanns „Fönn, fönn, fönn“ þar sem áhorfendur hemja sig ekki 

eins og rætt er um hér að ofan en einnig í dagdraumum Stuðmanna í lögunum 

„Heimsfrægð í húfi“, „Við erum framtíðin í faginu“ og „Meikþrá“. Hluti af skilgreiningu 

sýninga dans- og söngvamynda er að velgengni sýningarinnar helst í hendur við velgengni 

parsins en það á við um Í takt við tímann. Velgengni Stuðmanna er í takt við sameiningu 

parsins Stinna og Hörpu þar sem um leið og þau sameinast vinna Stuðmenn 

söngvakeppnina. Í fréttum innan söguheimsins má heyra „Stuðmenn sigruðu óvænt í 

hljómsveitarkeppni Útflutningsstofu í gær“ yfir fyrirsögninni „Hættu í miðju viðlagi en 
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unnu samt“. Slík útkoma er hreint út sagt ótrúleg og því er ljóst að velgengnin stafar af 

sameiningu parsins. 

2.2.6 Sjálfhverfni og textatengsl 

Dans- og söngvamyndir eru oft kallaðir sjálfhverfasta grein allra sígildu Hollywood 

greinanna.94 Margir áhorfendur eiga erfitt með að trúa því að persónurnar fari að syngja 

og dansa fyrirvaralaust og því eru dans- og söngvamyndir sem innihalda eða fjalla um 

dans- og söngvamyndir (eða skyld form svo sem söngleiki eða skemmtisýningar af ýmsu 

tagi) að uppfylla ákveðna raunsæisþörf.95 „Söngleikurinn er fyrst og fremst sjálfhverfur 

og beitir því aðeins fyrir sig raunsæi í uppbyggingu rammafrásagnar svo að hið annars 

„fáránlega“ stökk yfir í dans og söng sé samþykkt af áhorfendum“.96 Stuðmenn nota þessa 

sjálfhverfni í öllum myndum sínum (Með allt á hreinu, Í takt við tímann og Hvítir Mávar) 

til að heimfæra form dans- og söngvamynda til Íslands og gera myndirnar raunsærri.  

Einnig er um annars konar sjálfhverfni að ræða þegar kemur að Með allt á hreinu og 

Í takt við tímann þar sem raunverulega hljómsveitin Stuðmenn búa til tvær kvikmyndir 

um samnefnda hljómsveit. Þriðja dæmið um sjálfhverfni Stuðmanna eru þau fjölmörgu 

textatengsl í Í takt við tímann þar sem vísað er til Með allt á hreinu. Fyrsta dæmið er strax 

í opnunaratriðinu „Fönn, fönn, fönn“ þar sem Stuðmenn syngja í Tívolíinu í 

Kaupmannahöfn en þar er vísunin tvöföld.97 Í fyrsta lagi þar sem Stuðmenn eru að spila í 

Tívolíinu í Kaupmannahöfn rétt eins og þeir héldu að þeir myndu gera í lok Með allt á 

hreinu. Í öðru lagi eru þau klædd samskonar búningum og í atriðinu „Úti í eyjum“ í enda 

fyrri myndar nema að í stað græna litsins eru búningarnir orðnir hvítir. Önnur dæmi eru 

til að mynda að Stinni notar Með allt á hreinu DVD til að borga fyrir pylsu og kók, 

trébrúðan Konni lætur sjá sig aftur og einnig 

sonur Haffa úr laginu „Haustið ‘75“ úr Með allt 

á hreinu, Stuðmenn reyna að selja muni úr Með 

allt á hreinu til Poppminjasafnsins svo sem Ó. 

Tvist töskuna og hattinn hans Dúdda. Helsta 

dæmið er þó þar sem Dúddi og Baddi endurleika 

búktalsatriðið. Atriðið misheppnast enn meira nú 

                                                           
94 Martin Regal, „Hollywood-söngleikurinn sem kvikmyndagrein“, bls. 686. 
95 Jane Feuer, „The Self-reflective Musical and the Myth of Entertainment“, bls. 31. 
96 Martin Regal, „Hollywood-söngleikurinn sem kvikmyndagrein“, bls. 687. 
97 „Þjóðsögur í Kristalssalnum”, Dagblaðið Vísir 210/2003, bls. 1-48, hér bls. 44. 

Dúddi og Baddi endurleika búktalsatriðið 

úr Með allt á hreinu 
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en þá þar sem Dúddi missir vitið við högg á hausinn og fer að angra áhorfendur til að 

mynda með því að kalla áhorfendurnar truntur á meðan hann heldur tveimur konum í 

hálstaki. Þessi fjölmörgu dæmi um textatengsl minna einna helst á dans- og 

söngvamyndina Singin‘ in the Rain (1952, Gene Kelly og Stanley Donen). Hún er ein 

vinsælasta dans- og söngvamynd allra tíma og státar hún af mestu textatengslum við fyrri 

dans- og söngvamyndir.98 Þannig eru Stuðmenn að bendla sig við Singin‘ in the Rain með 

notkun sinni á textatengslum. 

2.3 Hvítir mávar 

Hvítir mávar kom út árið vorið 1985. Stuðmenn standa einnig á bakvið þessa kvikmynd 

þar sem tónlistin er úr smiðju Stuðmanna, Jakob Frímann Magnússon sér um leikstjórn, 

handritið er í höndum Jakobs, Valgeirs Guðjónssonar og Egils Ólafssonar. Aðalleikarar 

eru Stuðmennirnir Egill og Ragnhildur Gísladóttir ásamt Tinnu Gunnlaugsdóttur sem telst 

ekki til Stuðmanna en er eiginkona Egils svo hún býr yfir vissri Stuðmanna-tengingu. Þótt 

Hvítir mávar sé gerð af sömu aðstandendum og hafi verið gefin út stuttu eftir Með allt á 

hreinu er um sjálfstæða kvikmynd að ræða sem er algjörlega óháð Með allt á hreinu. 

Hvítir mávar er frásagnarkvikmynd þar sem persónurnar dansa og syngja en þó er margt 

ólíkt í Hvítum mávum miðað við aðrar dans- og söngvamyndir og mun þessi kafli því fara 

í að sýna fram á að Hvítir mávar falli ekki undir greinina. 

2.3.1 Söguþráður 

Svala (Ragnhildur Gísladóttir) heimsækir vinkonu sína Helgu (Tinna Gunnlaugsdóttir) til 

Seyðisfjarðar. Helga er nýorðin forstöðumaður leikfélagsins og því er Svala komin alla 

leið frá París til að hjálpa Helgu með því að leikstýra næsta verki leikfélagsins. Oddur 

(Egill Ólafsson) er eiginmaður Helgu og sér um sýslumannsstörf föður Helgu þar sem 

Oddur er að fara að taka við sem sýslumaður af Birni (Rúrik Haraldsson). Oddur fer á 

fund með Bandaríkjamönnum sem eru komnir til Seyðisfjarðar að stunda rannsóknir sem 

eru sagðar munu valda hitabeltisloftslagi í firðinum. Svala gistir hjá þeim hjónum og 

kemst þá á snoðir um áætlanir Bandaríkjahers. Herinn er að vinna að stórhættulegu vopni 

sem getur klofið sterkustu efni í heiminum og þar sem fáir búa á Íslandi myndu dauðsföll 

vera í lágmarki ef verkefnið færi úrskeiðis.  

                                                           
98 David Parkinson, The Rough Guide to Film Musicals, bls. 157. 
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Svala ákveður að uppljóstra ráðagerðum Bandaríkjamanna með því að flytja 

svipaða sögu í leikriti sínu ásamt því að sýna á frumsýningunni bandarískt 

kynnismyndband varðandi verkefnið sem hún stal af Bandaríkjamönnum. Þær áætlanir 

fara út um þúfur þar sem Bandaríkjamenn uppgötva hvarf myndbands þeirra nóttina fyrir 

frumsýningu og fara beinustu leið til Odds að leita að myndbandinu. Rétt á undan grípur 

Helga Svölu og Odd glóðvolg uppi í rúmi og því fer allt í háa loft þar sem Helga kastar 

blóðmörs blóði á þau, Bandaríkjamennirnir vaða inn á meðan Oddur hleypur á eftir Helgu 

og Svala öskrar blóði drifin á Bandaríkjamennina að snauta sér. Í næstu senu stígur Svala 

upp í flugvél og heldur á brott og þar með endar kvikmyndin. 

2.3.2 Dans og söngur 

Það er mikið af lögum í Hvítum mávum. Flest þeirra voru gefin út á plötu Stuðmanna er 

nefnist Kókostré og hvítir mávar sem kom út í desember 1984, þremur mánuðum fyrir 

útkomu kvikmyndarinnar.99 Allflest þeirra eru notuð sem bakgrunnslög líkt og í 

venjulegum frásagnar kvikmyndum. Það er aðeins eitt hefðbundið númer í myndinni þar 

sem persónurnar syngja og dansa fyrirvaralaust. Þar eru heimamenn og helstu 

stjórnarmenn Bandaríkjahers saman komnir í 

afmælisveislu Odds. Mikið er um fyllerí svo Svala 

biður píanóleikarann um að byrja að spila og í 

kjölfarið byrjar hún að syngja. Fljótt taka aðrir gestir 

undir svo þau syngja í kór „skipulagt kaos“. Allir eru 

í búningum og eru sumir með stórar dýragrímur. 

Margar af persónum sögunnar syngja einsöng til að 

mynda Oddur, Lovísa símamær (Sigurveig 

Jónsdóttir), Bjarki úr áhugaleikhúsinu (Flosi 

Ólafsson) og einnig hjúkka Bandaríkjamanna Baby 

Ruth (Pamela Brement). Dansinn í atriðinu er fremur 

einfaldur til dæmis þar sem gestir ganga í takt á 

meðan þeir baða út höndum. Svala stekkur upp á 

langborðið með afmæliskræsingunum og byrjar að ganga eftir borðinu endilöngu þar sem 

                                                           
99 „Stuðmenn: Ný plata – Kvikmynd í febrúar“, Dagblaðið Vísir 268/1984, bls. 1-48, hér bls. 19. 

Svala syngur „skipulagt kaos“ 

Gestur dansar í búning með grímu 
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hún veltir flöskum og stígur ofan á kökur. Atriðið endar svo með því að Bjarki tekur hana 

af borðinu en atriðið er í um þrjár mínútur.  

Þetta er í eina skiptið sem sungið er við heilt lag. Eitt annað lag er sungið í 

myndinni. Það er afmælissöngurinn á ensku sem er sunginn af Reeves hershöfðingja 

(Tyrone Nicholas Troupe III), Baby Ruth og einum óbreyttum bandarískum hermanni. 

Þau eru því þrjú talsins sem syngja en í seinustu línu „happy birthday to you“ koma inn 

bakraddir sem eru handan söguheims svo það hljómi sem heill hópur sé að syngja 

afmælissönginn. En þó það séu ekki fleiri lög þá er sungið meira. Þrír lagstúfar koma við 

sögu og er lengsta dæmið þar sem nemendur í Hússtjórnarskólanum syngja „Í skólanum, 

í skólanum er skemmtilegt að vera“ í kveðjuskyni til Helgu. Það sem er athugavert við 

þennan lagstúf er að það hljómar veglegur hljóðfæraleikur undir sem er handan 

söguheims. Tvö önnur dæmi eru um slík atvik þar sem tónlist hljómar undir.  

Í fyrra dæminu er sungið eina orðið „halló“ og í seinna dæminu syngur Helga 

einungis „da da da dam“ og er eins og fyrr segir hljóðfæraleikur handan söguheims sem 

kemur upp úr þurru og hljómar undir þessum sungnu setningum. Þessi tilraunakennda 

notkun á hljóði fyrirfinnst ekki í hefðbundnum dans- og söngvamyndum. Nokkuð er um 

að persónur dansi í Hvítum mávum en syngi ekki. Svala dansar undarlegan nútímadans í 

næturdögginni við lagið „Gamla budda“ hátt í mínútu. Hún dansar ofan í og við brunn en 

í honum er stytta en ólíkt hefðbundnum styttum sem eru kyrrstæðar hreyfist þessi örlítið. 

Oddur horfir á þessi skringilegheit út um gluggann og bendir hneykslaður á Helgu að 

koma og sjá. Helga segir hughreystandi „þetta er nú listakona Oddur minn, láttu ekki 

svona“ en þarna talar hún í raun til áhorfenda sem eru vanir að kvikmyndir fari eftir 

hefðbundnum leiðum og er því að hughreysta áhorfendur. Seinna í myndinni sjást Oddur 

og Svala vanga í stutta stund er þau ræða saman. Þau taka nokkur spor undir djassi en 

einnig stíga þau villtan dans sem getur flokkast sem sérkennilegur nútímadans. Sem 

dæmi, þá ber Oddur kreppta hnefana á bringuna líkt og górilla. Í stað þess að ganga upp 

stigann dansa þau. Þau stoppa í þrepunum stutta 

stund þar sem Svala beygir sig fram og slær á sér 

rassinn líkt og um trommu sé að ræða á meðan 

Oddur teygir axlarbandið og plokkar það líkt og 

streng (sjá mynd til vinstri). Djass göngulagið tekur 

24 sekúndur á meðan göngudansinn upp stigann 
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tekur 17 sekúndur. Seinasta dæmið um dans á sér stað innan í draumaheimi Svölu. Svala 

sést sofandi þegar notast er við myndupplausn til að færa áhorfendur inn í drauminn. Þar 

flautar Oddur „Öxar við ána“ eftir Steingrím Thorsteinsson og innan skamms eru Svala 

og Oddur mætt í neðanjarðar rannsóknarstofu Bandaríkjamanna þar sem þau stíga nokkur 

spor á meðan þau ganga áfram í sitt hvoru lagi. 

Fyrst dansar Svala fram hjá vélunum og svo 

dansar Oddur fram hjá vélunum (sjá mynd til 

hægri). Samanlagt tekur þessi dans 10 sekúndur 

og varir því stutt. Af þessum kafla má sjá að ekki 

er um flókna dansa að ræða, þeir eru stuttir, þeir 

fleyta söguþræðinum lítið áfram og það er erfitt að setja þessa dansa á sama stall og 

hefðbundin „númer“. 

2.3.3 Formgerð 

Hvítir mávar uppfyllir sum skilyrði formgerðar dans- og söngvamynda. Myndin uppfyllir 

fyrsta skilyrðið þar sem Oddur og Svala mynda mótsagnakennt par. Aftur á móti er Oddur 

hamingjusamlega giftur Helgu. Annað skilyrðið er gróflega uppfyllt þar sem skipst er á 

að fylgjast með Svölu og Oddi. Það er einnig hliðstætt dansnúmer til staðar sem er 

ofartalið atriði sem á sér stað í draumi Svölu í neðanjarðar rannsóknarstofu 

Bandaríkjamanna. Þó er vert að athuga að söguþræðir þar sem skipst er á að fylgjast með 

tveimur persónum eiga ekki einungis við um dans- og söngvamyndir til að mynda í 

Titanic þar sem skipst er á að fylgjast með Rose 

og Jack. Hliðstæða senan í Hvítum mávum sem 

undirstrikar parið á sér einungis stað í 

draumaheimi Svölu en ekki í raunveruleika 

myndarinnar. Þannig er það ekki hinn 

raunverulegi Oddur sem tekur þátt í hliðstæðu 

senunni heldur Oddur dulvitundar Svölu. Því er 

hliðstæða senan í raun að undirstrika 

tilfinningar og langanir Svölu gagnvart Oddi í stað þess að myndin sem slík sé að 

undirstrika að parið raungerist.  

Þriðja skilyrðið er nákvæmlega uppfyllt. Þau eru andstæður líkt og svart og hvítt. 

Svala er frjáls listaspíra sem gerir hvað sem hana langar þótt það stríði á móti 

Svala dansar á rannsóknarstofu 

Bandaríkjamanna í draumi 
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samfélagslegum væntingum á meðan Oddur er maður boða og banna sem þráir að komast 

upp metorðastigann. Útlit þeirra leggur áherslu á þessa tvöfeldni þar sem hann er 

sköllóttur í jakkafötum en hún er hármikil í áberandi fötum. Slík tvöfeldni virðist vera 

viðverandi í kvikmyndum Stuðmanna. Það er hins vegar í fjórða skilyrðinu sem Hvítir 

mávar fá falleinkunn varðandi formgerð Altmans. Svala og Oddur enda ekki í hjónabandi 

og þau enda ekki einu sinni saman. Oddur er giftur maður og getur því ekki gifst Svölu. 

Auk þess er lítið í myndinni sem gefur til kynna að þau séu ástfangin heldur sameinast 

þau einungis vegna greddu og það í stutta stund. Þannig má sjá að Hvítir mávar uppfyllir 

ekki öll skilyrðin varðandi formgerð dans- og söngvamynda og auk þess eru sum svörin 

loðin.  

2.3.4 Undirgrein 

Sem fyrr segir er viðvera Svölu á Seyðisfirði til þess eins að leikstýra leikriti leikfélagsins 

en leikritið er samnefnt kvikmyndinni. Í leikritinu er hvorki sungið né dansað. Tilvist 

leikritsins hefur ekkert með dans- og söngatriði myndarinnar að gera. Í sýninga dans- og 

söngvamyndum er velgengni sýningarinnar í takt við ást parsins. Sýningin er ekki sýnd í 

kvikmyndinni en samkvæmt upphafi kvikmyndarinnar fer frumsýningin fram þrátt fyrir 

framhjáhald Odds við Svölu gagnvart Helgu kvöldinu áður. Í upphafi myndar sést Svala 

flytja uppörvandi orð fyrir leikarana en á meðal leikaranna er Helga sem sést vera fúl út í 

Svölu. Áhorfendur kvikmyndarinnar fá ekki að vita hvort Bandaríkjamennirnir hafi 

komið morguninn eftir líkt og þeir sögðu til að ná í filmuna með kynningarmyndbandinu 

sem Svala ætlaði að sýna á frumsýningunni. Þannig er ekki vitað hvort leikhópurinn hafi 

ákveðið að flytja upprunalega leikritið eður ei og þar af leiðandi er ekki heldur vitað hvort 

að sýningin gekk vel. Þess vegna fellur Hvítir mávar ekki undir sýninga dans- og 

söngvamynd þó að fylgst sé með uppsetningu leikrits.  

Ef kvikmyndin er skoðuð sem ævintýra dans- og söngvamynd sést að Hvítir mávar 

fellur fremur undir þann flokk. Ævintýra dans- og söngvamyndin er hið rómantíska 

ævintýri þar sem kynorkan er drifkrafturinn. Í tilviki Hvítra máva er Svala kynorkan holdi 

klædd sem drífur frásögnina áfram. Svala leikur sér við að leggja penna við varalitaðan 

munninn og færir pennann eftir vörunum þangað til hann endar uppi í henni. Svala er 

umkringd reðurtáknum þar sem penninn er dæmi um slíkt en auk þess má sjá reðurtáknið 
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í hárgreiðslu Svölu er hún kveður Odd (sjá mynd 

til vinstri). Samkvæmt skilgreiningum Altmans í 

kafla 1.2.6 skiptist ævintýra dans- og 

söngvamyndin niður í þrjá flokka „kynferði sem 

kynferði“, „kynferði sem átök“ og „kynferði sem 

ævintýri“. Hvítir mávar fellur ekki undir „kynferði 

sem ævintýri“ þar sem hvorki Svala né Oddur eru kynferðislega bæld á meðan hitt er 

óseðjandi. Það má sjá þar sem Svala flaggar kynorku sinni og einnig er fylgst með Oddi 

í kynferðislegum leik með Helgu þar sem þau klæða sig upp sem köttur og mús. Hvítir 

mávar gæti þó flokkast sem bæði „kynferði sem kynferði“ og „kynferði sem átök“. Þar 

sem bæði hlustað er á og sýnt frá kynlífi Svölu og Odds þá fellur Hvítir mávar sjálfkrafa 

undir „kynferði sem kynferði“. En á sama tíma fellur myndin undir „kynferði sem átök“ 

þar sem Oddur og Svala eiga í andlegum átökum alla myndina áður en kynlífið á sér stað. 

Oddi líst ekkert á Svölu og hennar framandi hætti og Svala lítur niður á líferni og 

starfshætti Odds. Þannig skapast ágreiningur á milli þeirra og á einum tímapunkti lýsir 

hann Svölu sem „skassi“. En kynorka er ekki einskorðuð við dans- og söngvamyndina og 

því er aðeins komist að þessari niðurstöðu ef gefin er sú forsenda að Hvítir mávar sé dans- 

og söngvamynd. 

2.3.5 Niðurstaða 

Í Hvítir mávar er einungis eitt hefðbundið dans- og söngvanúmer. Fyrir utan það er lítið 

um söng og einnig er lítið um dans en þó meira en í hefðbundnum frásagnarkvikmyndum. 

Söngurinn og dansinn knýja frásögnina ekki áfram. Hér eru þrjár mismunandi 

skilgreiningar á dans- og söngvamyndum upp úr bókinni The Rough Guide to Film 

Musicals.100 Skilgreiningin sem var við lýði á hátindi stúdíótímabilsins segir að kvikmynd 

með þremur eða fleiri lögum sé dans- og söngvamynd. Samkvæmt Mast er skilgreiningin 

sú að ef skemmtanagildi myndarinnar liggi fyrst og fremst í númerunum þá sé það dans- 

og söngvamynd. Altman dýpkar þessa skilgreiningu svo að það þurfi að vera jafnvægi á 

milli tónlistarlegs innihalds og dramatískrar frásagnar myndarinnar til að hún geti kallað 

sig dans- og söngvamynd og því falla óperur, tónleikamyndir og heimildarmyndir ekki 

                                                           
100 David Parkinson, The Rough Guide to Film Musicals, bls. 8.  
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undir dans- og söngvamyndina. Það er því ljóst að Hvítir mávar uppfyllir engin af þessum 

skilyrðum.  

Í fyrsta lagi eru einungis tvö lög sungin fyrir utan lagstúfana. Í öðru lagi liggur 

skemmtanagildi myndarinnar ekki í númerunum og í þriðja lagi er ekki jafnvægi á milli 

tónlistaratriða og frásagnarinnar. Skemmtanagildi myndarinnar liggur fremur í 

skringilegheitum hennar. Líkt og persónur myndarinnar syngja sjálf þá er kvikmyndin 

„skipulagt kaos“. Aðstandendur myndarinnar leika sér með hljóð á ýmsa vegu sem minna 

allra helst á tilraunir Sovétmanna á þriðja áratug.101 Til að mynda er búið að setja 

fullorðnar raddir yfir samtal barna og á æfingu leikfélagsins þegar leikararnir hita upp 

með því að blaka höndunum er búið að setja fuglaklið á hljóðrásina.  

Einnig er ýmsu sérkennilegu bætt inn í leikmyndina til dæmis er hrútur í farþegasæti 

í flugvélinni, þegar verið er að skera köku í „Skipulagt kaos“ atriðinu er könguló skríðandi 

á kökunni, þegar Svala og Helga ganga um bæinn sést kona halda í tauminn á tveimur 

hvítum gæsum. Í einu atriði hættir lögreglumaðurinn Gunnar (Júlíus Agnarsson) að keyra 

en bíllinn heldur áfram. Lögreglumaðurinn klifrar hringinn í kring og undir bílinn til að 

ná sér í áfengi og klifrar svo til baka á meðan bíllinn er á fullri ferð. Kvikmyndin brýtur 

einnig fjórða vegginn í gríð og erg þar sem oft er horft í linsu kvikmyndavélarinnar. Helsta 

dæmið er þegar sögumaður ávarpar Odd, Helgu, 

Svölu og Karl (Þórhallur Sigurðsson) meðan þau 

spila svo þau líta öll upp og fara að spjalla við 

sögumanninn (sjá mynd til hægri). Þótt fjórði 

veggurinn sé oft brotinn í dans- og 

söngvamyndum þá er tilgangurinn sá að brjóta 

upp raunsæi kvikmyndarinnar og kippa áhorfendum út úr söguþræðinum. Þannig er ljóst 

að aðstandendur myndarinnar ætlast ekki til þess að áhorfendur gleymi sér í frásögninni 

heldur er kvikmyndin eins og segir í Helgarpóstinum gjörningur.102 Svala útskýrir þetta 

frekar með orðunum „leikrit sem að vekur engar spurningar er bara lélegt“. Þess vegna er 

óhefðbundna hljóðvinnslan, sérkennilega leikmyndin ásamt öllu hinu sem gerir þessa 

kvikmynd ólíka flestum frásagnarkvikmyndum til þess gert að vekja upp spurningar og 

halda áhorfendum uppteknum. 

                                                           
101 Richard Taylor og Ian Christie, The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988, bls. 234-235. 
102 „Gjörningur“, Helgarpósturinn 12/1985, bls. 1-28, hér bls. 18. 
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2.4 Regína 

2.4.1 Söguþráður 

Íslenska dans- og söngvamyndin Regína kom út árið 2001 og sá María Sigurðardóttir um 

leikstjórn en sagan var skrifuð af Margréti Örnólfsdóttur og Sjón. Regína fjallar um 

samnefnda 10 ára stúlku sem þráir að komast í sumarbúðirnar Regnbogaland líkt og hinir 

krakkarnir í götunni en móðir hennar Margrét (Halldóra Geirharðsdóttir) hefur ekki efni 

á því. Regína (Sigurbjörg Alma Ingólfsdóttir) áttar sig fljótt á því að með söng sínum geti 

hún dáleitt aðra til að gera ýmsa hluti og ákveður að nýta sér þann eiginleika til að taka 

örlögin í sínar eigin hendur. Hún vingast við búðarstrákinn Pétur (Benedikt Clausen) sem 

hefur dálæti af rímum og þegar þau sameina söng Regínu og rapp Péturs geta þau fengið 

fólk til að gera hvað sem er.  

Regína smitar Pétur af sumarbúðar þránni og því ákveða þau að koma mömmu 

Regínu og pabba Péturs, honum Atla (Björn Ingi Hilmarsson), saman svo þau geti 

sameinað fjárhag sinn og því haft efni á að senda krakkana í sumarbúðir. En 

gimsteinaþjófurinn Ívar W. Marðarson (Baltasar Kormákur) mætir á elliheimilið þar sem 

Margrét vinnur til að ræna hálsfesti Hálfdáns (Rúrik Haraldsson). Hálfdán er heimsfrægur 

tenór en eftir að konan hans dó hætti hann að syngja og á nú heima á elliheimilinu. Hann 

á gullfallegt gimsteinahálsmen sem hann hafði gefið konunni sinni er hún var á lífi en nú 

er það læst inni í skáp Hálfdáns. Ívar tælir Margréti fyrir sitt eigið ráðabrugg og þar af 

leiðandi kemur hann í veg fyrir áform krakkanna. 

2.4.2 Formgerð 

Regína er í raun íslenskur óður til dans- og söngvamynda Hollywood. Það er vegna 

ýmissa tilvísana til dans- og söngvamynda gullaldartímabils Hollywoods en einnig er 

formgerð Regínu byggð á hefðum dans- söngvamynda vestanhafs. Að vissu leyti með 

ákveðnum viðsnúningi þar sem búið er að bregða út frá hinu hefðbundna formi en til að 

mynda er hinn tvöfaldi frásagnarfókus sem er fyrsti liður formgerðarinnar til staðar en þó 

í breyttu fyrirkomulagi. Í stað þess að parið sem frásagnarfókusinn snýst í kringum sé 

ástarpar eru þau óvinir. Parið samanstendur af ungu aðalsögupersónunni Regínu og Ívari 

gimsteinaþjófi. Öðrum hluta formgerðarinnar er fullnægt þar sem senur þeirra eru 

samhverfar þar sem áhorfendur skiptast á að fylgjast með Regínu og síðar Ívari. Þessi 

tvöföldun er undirstrikuð með mótsagnakenndri nálgun þar sem hann einungis dansar en 

syngur ekki en hún mestmegnis syngur en dansar lítið.  
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Grundvallarskiptingin er vissulega til staðar þar sem hún er kvenkyns en hann er 

karlkyns. Þau eru andstæður þar sem hún er barn en hann er fullorðinn, hún er lítil en 

hann er stór, hún er einlæg en hann er falskur, hún er góð en hann er illur, hún klæðist 

litríku en hann klæðist látlausu. Meira að segja hárliturinn endurspeglar þessa tvöfeldni 

þar sem hún er ljóshærð en hann er dökkhærður. Þannig sést að mikið er lagt upp úr þriðja 

hluta formgerðarinnar.  

Höfundar Regínu leika sér hins vegar að fjórða þætti formgerðarinnar en það er 

hjónabandið. Í stað þess að allt sé gert til að sameina Regínu og Ívar í eina heild svo úr 

verði hjónaband snúa höfundarnir því á hvolf svo Regína hjálpar til við að góma Ívar svo 

hann er sendur í fangelsi ásamt kærustu sinni og vitorðsmanni, henni Katrínu (Sólveig 

Arnarsdóttir). Þar biður Ívar Katrínu að giftast sér sem hún játar og því uppfyllir Regína 

skilyrðið um hjónaband. Í enda kvikmyndarinnar eru Regína Margrétardóttir og Pétur 

Atlason í fjölskyldulegum hjólatúr ásamt Margréti og Atla og því er gefið í skyn að þar 

stefni einnig í hjónaband. 

2.4.3 Undirgrein 

Regína er samblanda af sýninga- og ævintýra dans- og söngvamyndinni. Margrét vinnur 

á elliheimili þar sem hún sér um að kenna gamla fólkinu að dansa fyrir sýningu en 

nokkrum sinnum er sýnt frá æfingum gamla fólksins. Ívar er mikill dansari og kemur sér 

í mjúkinn hjá Margréti með því að sýna henni lipurð sína á step skónum. Hann dansar 

fyrir framan hana en einnig við hana. Margréti líkar danshæfileikar Ívars og því fær hann 

að hjálpa til við danskennsluna. Til að mæta raunsæisþörfum áhorfandans er því dans 

fullorðna fólksins afsakaður sem æfingar fyrir sýninguna og þannig er dansinn gerður 

raunhæfur söguþræðinum. Regína fellur því undir tegund sýninga dans- og söngvamynda 

en hún er einnig ævintýra dans- og söngvamynd þar sem kynorkan drífur áfram 

frásögnina. Kynorkan er þó ekki hjá Regínu 

sjálfri enda er hún einungis barn og sem slíkt 

hryllir henni við reðurtákninu (sjá mynd til 

vinstri) heldur er kynorkan á milli Ívars og 

Margrétar. Í undirflokki ævintýra dans- og 

söngvamynda fellur Regína undir flokkinn 

„kynorka sem ævintýri“. Margrét er kynferðislega bæld sem einstæð móðir sem hefur 
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ekki verið við karlmann kennd eftir lát eiginmanns hennar tveimur árum fyrr. Fyrst um 

sinn stendur henni stuggur af Ívari en óbilandi kynorka Ívars dregur hana að sér í 

lostafullan tangó. Með steppið að vopni 

heillar hann Margréti upp úr skónum svo 

hún gefur sig kynorkunni á vald (sjá mynd 

til hægri). Í dans- og söngvamyndum er karl 

og kona syngja sem eitt, eru þau ástfangin. 

Þegar þau dansa sem eitt, vilja þau kynlíf.103 

Kynorkan streymir líka frá Atla en hann er skotinn í Margréti sem sést á því 

hvernig hann keppist við að laga sig til áður en hann talar við Margréti. Þegar Regína og 

Pétur hafa gefið Atla hjartalaga köku sem þau segja vera frá Margréti dansar hann og 

syngur af kæti alla leiðina að elliheimilinu. Þegar þangað er komið sjá Atli, Pétur og 

Regína Margréti og Ívar í lokasnúningi þar sem Margrét endar í faðmi Ívars. Þarna er 

myndmáli beitt á sama hátt og í dans- og söngvamyndum gullaldar Hollywoods þar sem 

ekki mátti sýna kynferðislegar athafnir og því er dansinn tákn kynferðis í staðinn. Við þá 

sjón blöskrar Atla og strunsar í burtu.  

 Það sem einnig einkennir ævintýra dans- og söngvamyndir er tákn annars aðilans 

fyrir hið raunverulega en hins fyrir hið draumkennda.104 Í Regínu er það Ívar sem er 

kenndur við raunveruleikann en Regína er kennd við hið draumkennda. Ívar er hinn kaldi 

raunveruleiki með sínar fölsku en þó mannlegu hliðar sem koma fram í dansinum. Regína 

er hins vegar bjartsýn og hugmyndarík, sér ævintýrin allt í kringum sig og heldur til dæmis 

að með tombólu geti hún safnað nægum pening fyrir sumarbúðum eða með því að baka 

köku muni Atli falla fyrir móður hennar. „Söngurinn getur verið magnaður galdur“ segir 

Hálfdán við Regínu en það á sannarlega við um töfrasöng hennar. Með því að syngja óskir 

sínar getur hún fengið fólk til að gera ýmsa hluti, til að mynda kaupa þrjá klósettbursta. 

Með óskhyggju og töfrasöngi táknar því Regína hið draumkennda. Vert er að taka fram 

að hún áttar sig ekki á að syngja fyrir móður sína fyrr en seint í myndinni til að fá hana 

til að senda sig í sumarbúðir og þegar Regína syngur síðan fyrir móður sína að þá stoppar 

Ívar dáleiðsluna af.  

                                                           
103 John Kenneth Muir, Singing a New Tune, New York: Applause Theatre & Cinema Books, 2005, bls. 6. 
104 Rick Altman, The American Film Musical, bls. 154. 



43 

 

2.4.4 Dans 

Líkt og áður segir er dans fullorðna fólksins afsakaður með æfingum fyrir sýninguna. 

Fleiri dansatriði eru í kvikmyndinni en þau eru ýmist sýningar, til dæmis hæfileikaatriðið 

„fimm síglaðir sjómenn“ eða byrjunaratriðið „góðan dag“ þar sem Regína fær fólkið á 

götum úti til að syngja og dansa með sér. Dansatriðin í Regínu falla öll undir innlimunar 

dansaðferðina þar sem söguþráðurinn er innlimaður í dansinn og dansatriðið fleytir 

sögunni áfram. Eitt slíkt dansatriði á sér stað þegar krakkarnir í götunni eru á leið í 

Regnbogaland þar sem þau lofsyngja 

sumarbúðirnar. Þar er þó að gæta Berkeley 

áhrifa líkt og greint er frá í kafla 1.2.3 þar 

sem appelsínugulur foreldra- og krakka 

skarinn myndar eina heild svo erfitt er að 

greina einstaklinga sem mynda því 

einfaldleg kviksjáráhrif.   

2.4.5 Söngur 

Strax í fyrsta samtali eru áhorfendur undirbúnir fyrir sönggleði Regínu þegar hún 

segist hafa dreymt pabba sinn um nóttina og Margrét spyr hana hvað hann hafi verið að 

gera svara þær í kór „syngja auðvitað!“. Alls eru 12 söngatriði í Regínu og fellur 

söngurinn náttúrulega inn í veruleika myndarinnar. Það er gert með notkun 

hljóðupplausnar sem leysir upp raunveruleikann. Regína byrjar á því að humma eða raula 

laglínu án þess að opna munninn sem undirbýr komu eftirfarandi söngs. Þannig er 

söngurinn gerður að rökréttu framhaldi raulsins. Stundum er notast við einfalda tóna sem 

byrja létt í stað hummsins en hefur sama tilgang og hummið.  

Í eitt skiptið er auglýsing fyrir kattarmat notuð sem brú yfir í söng Regínu þar sem 

hún raular með auglýsingunni en heldur svo áfram að syngja fyrir köttinn en það er þá 

sem hún uppgötvar töframátt söngsins. Söngurinn í myndinni tilheyrir söguheiminum en 

tónlistin er alfarið handan söguheimsins þar sem ekki sjást nein hljóðfæri. Einnig eru færð 

rök fyrir söngnum með því að gefa söngnum hennar Regínu tilgang. Í stað þess að 

söngurinn sé einungis tilfinningaflóð sem brýst fram eins og í mörgum öðrum dans- og 

söngvamyndum þá er söngurinn galdur sem fær fólk til að gera ýmsa hluti. Þeir einu sem 

syngja í myndinni umfram Regínu eru Atli sem flytur eitt lag kallað „ástarljóð Atla“, 

krakkarnir í götunni í fyrrnefndu Regnbogalands atriði og einnig syngja viðskiptavinir 

Krakkarnir mynda eina heild í anda Berkeley 
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Atla nokkrar línur í svari til Regínu og Péturs þegar krakkarnir fá viðskiptavinina til að 

kaupa ýmsa hluti sem þeim vantar ekki með töfralagi sínu. Pétur syngur ekki, hann 

rappar.105   

2.4.6 Textatengsl 

Regína vísar í fáein skipti beint í dans- og söngvamyndir Hollywoods. Ívar gerir það einna 

helst þegar hann nefnir eina af helstu stjörnum gullaldartímabilsins en Ívar ætlar að kenna 

gamla fólkinu að „steppa eins og Fred Astaire“. Ívar er sem íslensk skúrks útgáfa byggð 

á Astaire. Önnur vísun í Fred Astaire er þegar Ívar sest við hlið Margrétar á bekk út í 

garði elliheimilisins. Hann byrjar að steppa sitjandi og fær hana til að steppa líka en það 

atriði er byggt á frægu atriði úr Shall We Dance (1937, Mark Sandrich) kallað „Let‘s Call 

the Whole Thing Off“ þar sem Fred Astaire og Ginger Rogers sitja á skautum og syngja 

og dansa.106 Gene Kelly var einnig stórstjarna í dans- og söngvamyndum Hollywoods og 

sé Ívar byggður á Fred Astaire þá er Atli byggður á Gene Kelly. Sá dansar við kúst í 

Thousands Cheer (1943, George Sidney) sem Atli endurgerir ástúðlega eftir að hann 

bragðar á hjartalaga tertunni sem fyllir hann af ást, en það má lesa sem myndlíkingu fyrir 

kynferðisleg atlot.107 Þegar Atli dansar og syngur ástarljóð sitt á leiðinni til Margrétar 

sveiflar hann sér í kringum ljósastaur rétt eins og Gene Kelly gerir í Singin‘ in the Rain. 

Í sama atriði eru þrjár nunnur sem elta hann en þær minna einna helst á nunnurnar í sígildu 

dans- og söngvamyndinni The Sound of Music (1965, Robert Wise).108  

  

                                                           
105 Það er einkar áhugavert í ljósi þess að um nýstárlega framtakssemi er að ræða. Sárafáar dans- og 

söngvamyndir hafa að geyma rapp og hefur rapp innan söngleikja og dans- og söngvamynda einungis orðið 

vinsælt á 21. öldinni þó fyrsta rappatriðið er að finna í atriðinu „Ya Got Trouble“ í The Music Man (1962, 

Morton DaCosta). Vert er að taka fram að einn vinsælasti söngleikurinn á Broadway undanfarin ár er hip 

hop söngleikurinn Hamilton. 
106 Sitjandi stepp dans Ívars og Margrétar er einnig keimlíkur sitjandi stepp dans Gene Kelly og Donald 

O‘Connor í sjónvarpsþættinum „The Pontiac Star Parade“ frá 1959 en þeir voru báðir frægir leikarar og 

dansarar. 
107 Matur fer inn um munninn sem getur verið talinn kynferðislegt líffæri og því er sterk tenging á milli 

matar og kynlífs í kvikmyndum. Hægt er að lesa til um mat og kynlíf í bók Steve Zimmerman, Food in 

the Movies, Jefferson, NC: McFarland & Company, Inc., 2009, bls. 182-184.  
108 Fleiri textatengsl eru í myndinni til dæmis gerir Ívar „gleðihoppið“ líkt og Astaire í Silk Stockings 

(1957, Rouben Mamoulian) og í fyrri part Regínu gleymir hún buddu móður sinnar í búðinni hjá Atla. 

Hann kemur með budduna heim til Margrétar og er hann kveður rekst hann í vindhana. Vindáttin breytist 

og sem boðar breytta tíma rétt eins og vindhaninn í Mary Poppins. 
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Hér má sjá hvernig Ívar og Margrét leika eftir Astaire og Rogers í Shall we dance: 

 

 

 

 

 

  

Shall We Dance Regína 

Regína Thousands Cheer 

Regína Singin’ in the Rain 

Af þessum myndum má sjá hvernig Atli hermir eftir Gene Kelly í Thousands Cheer og 

Singin‘ in the Rain. 
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2.5 Íslenskar dans- og söngvamyndir 

Í bókinni The International Film Musical bendir Altman á að allar greinarnar í þessu 

samsafni af dans- og söngvamyndum frá margvíslegum löndum beygja sig fyrir 

bandarísku dans- og söngvamyndinni og viðurkenna mikilvægi hans gagnvart vinsældum 

og skilgreiningu formsins. Höfundar greinanna nota bandaríska formið sem grunn fyrir 

sínar eigin rannsóknir á dans- og söngvamyndum síns heimalands og skilgreina sínar 

myndir á forsendum mismunar frá Hollywood dans- og söngvamyndinni.109 Sú aðferð 

hefur einnig verið notuð í þessari ritgerð. Af þessum fjórum úttektum má sjá að þrátt fyrir 

að dans- og söngnúmer fyrirfinnist í fjórum kvikmyndum býr íslensk kvikmyndamenning 

einungis yfir þremur dans- og söngvamyndum. Þegar þessar kvikmyndir eru skoðaðar 

sem grein má sjá að íslensku dans- og söngvamyndirnar eiga ýmislegt sameiginlegt.  

Í fyrsta lagi eru þær allar gefnar út seint ef miðað er við alþjóðlega kvikmyndasögu 

þar sem fyrsta íslenska dans- og söngvamyndin var gefin út 1982 en fyrsta bandaríska 

1927. Ef miðað er við íslenska kvikmyndasögu má hins vegar sjá að dans- og söngvamynd 

fékk styrk strax í þriðju úthlutun kvikmyndasjóðs og því má færa rök fyrir því að dans- 

og söngvamyndin hafi lengi verið hluti af íslenskri kvikmyndamenningu ef miðað er við 

stofnun Kvikmyndasjóðs.110  

Í öðru lagi má finna í öllum myndunum tilraunir til að gera dans- og 

söngvamyndina raunsærri, það er að númerin eigi sér stoð innan raunveruleika 

söguheimsins. Í Með allt á hreinu og Í takt við tímann eru tónleikar notaðir til að færa 

sönginn í eðlilegt horf á meðan í Regínu er söngurinn dulbúinn sem töfrar Regínu en 

dansinn er útskýrður sem æfingar. Allar myndirnar búa yfir efnisþáttum sýninga dans- og 

söngvamynda.  

Í þriðja lagi taka íslenskar dans- og söngvamyndir á raunverulegum vandamálum 

ólíkt bandarískum dans- og söngvamyndum. Í þeim íslensku má til dæmis finna erfiðleika 

einstæðra foreldra, fjárhagsvanda, lýðræðisbaráttu auk ádeilu á feðraveldið.  

Í fjórða lagi er dansinn í íslenskum dans- og söngvamyndum tiltölulega einfaldur 

sem flestir ættu að geta leikið eftir. Flóknasti dansinn sem fyrirfinnst í íslensku dans- og 

                                                           
109 Rick Altman, „CODA, The Musical as International Genre: Reading Notes“, The International Film 

Musical, ritstj. Corey K. Creekmur og Linda Y. Mokdad, Edinborg: Edinburgh University Press, 2012, 

bls. 257-264, hér bls. 258. 
110 Hægt er að sjá styrkveitingar á vef Kvikmyndamiðstöðvar. Sótt 4. maí 2018 af 

http://www.kvikmyndamidstod.is/media/skjol/Styrkir_KMI_1979_til_2005-1.pdf. 

http://www.kvikmyndamidstod.is/media/skjol/Styrkir_KMI_1979_til_2005-1.pdf
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söngvamyndunum er tangó Margrétar og Ívars en hann er stuttur og er því ekki í líkingu 

við dansatriði Astaires og er alls ekki jafn flókinn og dansatriði Berkeleys.  

Í fimmta lagi eiga íslensku dans- og söngvamyndirnar það sameiginlegt að í þeim 

öllum er að finna ástarpar. Því má sjá að ástin gegnir veigamiklu hlutverki í frásögnum 

íslenskra dans- og söngvamynda.  
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