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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir hugtakinu „gauramyndir“, sem á ensku myndi 

útleggjast sem dude-flicks. Skilgreiningin er borin saman við þekktara hugtakið 

„skvísumyndir“ (e. chick-flicks) en þessir tveir kvikmyndastimplar eiga margt 

sameiginlegt, þó svo að meira sé litið niður á skvísumyndirnar. Kvikmyndin Fight Club 

(David Fincher, 1999) er sérstaklega tekin fyrir sem skólabókadæmi um gauramynd en 

einnig er töluvert vísað í kvikmyndahöfundinn Quentin Tarantino og hans bíómyndir. 

Ritgerðin styðst við kenningar Laura Mulvey um karllægt sjónmál kvikmynda og 

líkamsgreinar Linda Williams; hrollvekjur, klám og melódrömur. Hugmyndir Mulvey 

og William eru síðan nýttar til að greina vinsældir gauramynda og tengingu þeirra við 

kynjastaðla samfélagsins. Einnig vísar ritgerðin í pólitískan kvikmyndalestur bell hooks 

og kenningar Yvonne Tasker um birtingarmyndir um karlmennsku í hasarmyndum. 

Fight Club er síðan greind út frá fjórum þemum sem gjarnan er að finna í 

gauramyndum. Í framhaldinu er Fight Club skoðuð út frá skaðlegri karlmennsku og 

hvernig kvikmyndin endurómar í nýjum samfélagsstraumum á borð við NotAllMen, 

Men’s Right Activists og hugmyndafræði Jordan Peterson. Kvikmyndagreining Fight 

Club er að lokum borin saman við Gone Girl (David Fincher, 2014) til að undirstrika 

mun á ýktum framsetningar á kynjuðum staðalmyndum.  
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1 Inngangur 

„For Carol Meader, who puts up with all my bad behavior.” 
- Fight Club eftir Chuck Palahniuk.1  

 

Það er þekkt fyrirbæri innan bókmennta að konur lesi bæði verk eftir karla og konur á 

meðan karlar lesi mest eftir karla. Bækur eftir konur virðast ekki höfða til margra karla 

og eru gjarnan smættaðar með stimplum eins og chick-lit eða svonefndar skvísusögur.2 

Það sama á við um kvikmyndir þar sem hugtakið chick-flick hefur fests í sessi og er 

notað hversdagslega í samræðum. Chick-flicks, sem þýða mætti sem skvísumyndir, eru 

oft skilgreindar sem B-myndair, sagðar vera klisjukenndar og væmnar. Þessi flokkun 

gefur til kynna að til séu tvær gerðir af kvikmyndum; stelpumyndir og bíómyndir. 

Þannig eru kvenlægar myndir jaðarsettar.3  

 Hugtakið dude-flick, eða jafnvel dick-flick, þekkist varla og heyrist sjaldan í 

hefðbundinni orðræðu um kvikmyndir. Nafnið útskýrir sig sjálft og myndi útleggjast á 

íslensku sem „gaura-myndir.“ En þegar flestar myndir eru karllægar og leikstýrt af 

karlmönnum, út frá þeirra sjónarhorni og sagan snýst um þá, hvernig greinum við 

gauramyndir fá öðrum kvikmyndum eftir og um karla? Í þessari ritgerð mun ég leitast 

við að skilgreina hugtakið gauramyndir og velta upp hvers vegna þær kvikmyndir njóta 

mikilla vinsælda. Í kjölfar þess að skoða hvers vegna myndirnar njóta vinsælda og fá 

mikið vægi í kvikmyndaumræðu, mun ég greina þær hugmyndir sem þær endurspegla í 

vestrænni menningu og sýna hvernig tengja þá þessar kvikmyndir við umræðu sem ýtir 

undir skaðlega karlmennsku (e. toxic masculinity).  

 Í þessari ritgerð mun ég leitast við að skilgreina hugtakið gauramyndir og velta 

upp hvers vegna þær kvikmyndir njóta mikilla vinsælda. Í kjölfar þess að skoða hvers 

vegna myndirnar njóta vinsælda mun ég sýna hvað þær endurspegla í vestrænni 

menningu og hvernig þessar kvikmyndir ýta jafnvel undir skaðlega karlmennsku.  

 Ritgerðin beinir sjónum að bandarískum Hollywood-kvikmyndum frá árunum 

1976 - 2019.  Kvikmyndirnar sem teknar eru fyrir prýða flestar „topp 250 listann” á 

kvikmyndavefsíðunni Internet Movie Database (IMDb), sem er notaður hér sem viðmið 

 
1 Chuck Palahniuk. Fight Club. (New York: W. W. Norton & Company, 1996). Opnunarsíða. 
2 Alda Björk Valdimarsdóttir: Jane Austen og ferð lesandans: skáldkonan í þremur kvennagreinum 

nútímans. Skvísusögur:Markaðssetning og helstu einkenni. (Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2018) Bls. 165-

166.  
3 Molly Haskell. From Reverance to Rape Womans Film. (Chicago: The University of Chicago Press, 

1974).bls. 153-155. 
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um vinsældir mynda. IMDb er vefsíða sem miðlar grunnupplýsingum um kvikmyndir, 

leikara, leikstjóra og ártöl svo dæmi séu nefnd. Vefsíðan er gjarnan notuð til að halda 

utan um þær myndir sem notendur hafa séð eða vilja sjá og til að gefa kvikmynd 

einkunn. Topp 250 listinn samanstendur þannig af þeim myndum sem notendur IMDb 

hafa gefið einkunn og sitja eftir á toppnum. Með þessu móti sigtar listinn út þær myndir 

sem helst er horft á og fá góða dóma. 

 Kvikmyndin Fight Club (David Fincher, 1999) verður síðan skoðuð sérstaklega í 

þessu samhengi og rædd sem áhrifamikið dæmi um gauramynd, þar sem greina má 

tilteknar birtingarmyndir karlmennsku, upphafningu reðurtákna og skaðlega 

karlmennsku. Sú kvikmynd var og er gríðarlega vinsæl, hefur fengið lof gagnrýnenda 

og situr í tíunda sæti á IMDb vinsældalistanum.4  

2 Hugtakið gauramyndir 

2.1 Uppspretta hugtaksins 

Fyrstu önn mína í kvikmyndafræði sótti ég tíma í kvikmyndarýni; þar voru kynnt öll 

helstu hugtök sem notuð eru við kvikmyndagreiningu. Verkefnin snérust um að greina 

Pulp Fiction (1994) eftir Quentin Tarantino út frá níu mismunandi þáttum. Eftir fyrstu 

tvö verkefnin var ég komin með nóg af yfirþyrmandi gaura-stemmningunni í 

kvikmyndinni og litaði þessi óþreyjutilfinning megnið af skilaverkefnum mínum. Í 

gegnum námsferil minn, lestur á kvikmyndagreinum og samræður við áhugasama á 

barnum síðastliðin þrjú ár hef ég tekið eftir því að sögur af svölum gaurum tróna á toppi 

vinsældarkvikmyndamenningar. Þetta þema á auðvitað við um fleiri, ef ekki flestar list- 

og menningargreinar. Pirringurinn stafar ekki eingöngu af því að kvikmyndir eru 

karllægar, það er staðallinn, heldur finnst mér óþarfi að gera gauramyndunum hátt undir 

höfði, þar sem venjulega er lítið spunnið í söguþráðinn, persónusköpun er jafnan 

stöðluð og áhorfendur virðast gleypa í sig ódýra vendipunkta sem ljá kvikmyndinni 

falska dýpt. Svöl framsetning virtist vera það eina sem bjargar þessum vinsælu 

„gauramyndum”, þrusu lagalisti (e. soundtrack), gegnumgangandi litapalletta eða sterk 

þematík, tæknibrellur og hefðbundin „góð myndataka” sem minnir á auglýsingar. 

 
4 “IMDb Charts: Top Rated Movies”, Internet Movie Database (sótt 08.09.19): 

https://www.imdb.com/chart/top 

 

 

https://www.imdb.com/chart/top


 

 6 

 

 

Kvikmyndahöfundurinn (e. auteur) Tarantino gerir þetta mæta vel. Í framhaldinu fór ég 

að kalla gauramyndir „dick flicks” í umræðum um kvikmyndir, en margir hváðu við 

hugtakinu og spurðu hvort þeir hefðu heyrt rétt. Fólk var ekki lengi að átta sig á 

merkingu orðsins þar sem það bergmálar hugtak sem er þekktara, „chick-flicks” eða 

skvísumyndir. Hreykin af eigin hnittni fór ég að skoða hvort hugtakið „dick-flick” eða 

eitthvað sambærilegt væri til. Þar kom í ljós ein grein á veftímariti Marie Claire sem 

notaði hugtakið „Guy Flicks” og svo vefsíðan Dickflicks.net. Þótt upphaflega hafi ég 

kallað gauramyndir „dick-flicks,” einkum helst vegna þess það rímar við þekktara 

hugtakið „chick-flicks,” hef ég eftir nánari umhugsun kosið að nota hugtak sem skýtur 

ekki fyrir neðan belti: „dude-flicks.” „Dick“ vísar í líffæri karla sem er orðin úrelt leið 

til þess að skilgreina kyn einstaklings, eins og nýsamþykkt stjórnarfrumvarp um 

kynrænt sjálfstæði hér á Íslandi ber vitni um.5 Auk þess sem enska hugtakið „dude“ 

vísar frekar til staðlaðrar karlmennskuímyndar en kyns, rétt eins og „chick“ vísar í 

fyrirframmótaða hugmynd um konu, þó svo að báðar týpurnar séu vissulega 

kynbundnar. Þó verður að koma fram að orðin; „chick“ og „dude“, eru frá ímynduðum 

karlviðmælanda, chick vísar í konu sem viðfang og dude vísar í karl sem vin. 

Hefðbundnar kvikmyndir eru sekar um karllægt sjónmál (e. male gaze) og er orðavalið 

því í samræmi við það.6 

 Það er mikilvægt að skilgreina gauramyndir til þess að varpa ljósi á viðmið í 

kvikmyndaumræðu og spyrja hvers vegna þessi birtingarmynd sé ekki gagnrýnd. 

Gagnrýnin umræða um gauramyndir og staðlaðar kynjamyndir þeirra er til þess fallin 

endurspegla betur samtíma menningu og sýna hversu einsleitt sjónarhorn áhorfendum er 

gjarnan boðið upp á. 

2.2 Skvísumyndir (e. chick flicks) 

Ein helsta gagnrýni sem skvísumyndir hafa sætt á veraldarvefnum er sú að þær séu 

ófrumlegar, sama sagan sé stöðugt endurtekin og að birtingarmynd ástar gefi stelpum 

ranghugmyndir um sambönd.7 Með sömu rökum mætti þá gagnrýna flestar 

 
5 Frumvarp til laga um kynrænt sjálfstæði 149. löggjafarþing 2018–2019. Þingskjal 1184. 

Stjórnarfrumvarp.sótt 08.09.19. af https://www.althingi.is/altext/149/s/1184.html 
6 Mulvey, Laura. „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin.“Áfangar í kvikmyndafræðum (1975): bls.330-

341. 
7 Shayan Farooq, „It‘s time to officially declare the chick flick dead,“ The Tempest, sótt 08.09.19, 2019, 

https://thetempest.co/2015/01/23/entertainment/death-chick-flick/ 

Ariel Levy fjallar líka um andfeminísk áhrif kvennakúltúrs á tíma post-femínisma, en hún tekur meðal 

annars dæmi um þáttaseríuna Sex and the City.  Ariel Levy, Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise 

of Raunch Culture (London: Pocket Books, 2006).  

https://www.althingi.is/altext/149/s/1184.html
https://thetempest.co/2015/01/23/entertainment/death-chick-flick/
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kvikmyndagreinar (e. genres), því þær endurtaka oft svipaða framvindu og þemu. Til 

dæmis hafa rökkurmyndir (e. film noir) einkaspæjara og tálkvendi (e. femme fatale), 

sem á milli ríkir kynferðisleg spenna; hún deyr eða er refsað fyrir syndir sínar og hann 

leysir ráðgátuna.8 Formúlur af söguþráðum er einnig að finna í vestrum, hasarmyndum 

og fjölskyldu-grínmyndum, svo dæmi séu nefnd. Ef áhorfendum tekst að staðsetja 

kvikmynd innan greinar er myndin líklegast sek um klisjur eða sígildar brellur, allt eftir 

því hvert viðhorf áhorfanda er til kvikmyndagreinarinnar hverju sinni. Kvikmynd tekst 

vel ef hún nær að fullnægja væntingum áhorfenda út frá kvikmyndagrein en samt sem 

áður koma þeim á óvart, jafnvel snúa upp á hefðina.9  

 Leyfum okkur að álykta að klisjur og fyrirsjáanleiki innan kvikmyndagreina séu 

jafn tíðir gestir milli greina. Af hverju sitja skvísumyndir eða rómantískar-gamanmyndir 

uppi með meiri skömm en aðrar kvikmyndagreinar? Svo virðist sem þessi tegund 

kvikmynda þurfi að uppfylla strangari siðferðisstaðla en aðrar kvikmyndagreinar. 

 Titillinn rómantískar-gamanmyndir lýsir því sem á sér stað innan kvikmyndar, 

kvikmyndin mun snúast um ástarsamband og sagan verður á léttu nótunum. Hugtakið 

skvísumyndir segir okkur hins vegar lítið sem ekkert um innihald kvikmyndar, heldur 

vísar til mögulegs markhóps og gefur til kynna að aðalpersóna sé kvenkyns. Gaura- og 

skvísumyndir eru ekki hefðbundin greinar-heiti, en hugtökin geta gengt sem 

regnhlífarhugtök yfir aðrar kvikmyndagreinar.  

2.3 Gauramyndir (e. dude flicks) 

Í ágúst árið 2007 skrifaði Diana Vilibert fyrir veftímarit Marie Claire grein sem ber 

heitið „Must-See Guy Flicks.”10 Þar lýsir hún hugtakinu sem „myndir sem kærastinn 

vill horfa á en þér leiðast.” (e. „You may roll your eyes and complain when it's your 

man's turn to pick the DVD, but take a closer look at his movie collection and you may 

find some must-see picks”) Við skulum láta liggja milli hluta að höfundur gangi út frá 

því að lesandi sé kona í gagnkynhneigðu sambandi. Greinin fer ekki nánar út í 

skilgreiningu á „Guy Flicks“ en sýnir fram á að áhorfendur finni fyrir þörf til að 

skilgreina kvikmyndirnar og að þörf sé fyrir hugtakið. Hugtökin „dick-flicks“, „guy-

flicks“ eða „dude-flicks“ eru í notkun, þó lítið fari fyrir þeim.  

 
8 Guðni Elísson "Flögð og förðuð skinn: Tálkvendið í kvikmyndum noir-hefðarinnar" í Flögð og fögur 

skinn, ritstjóri Jón Proppé. Reykjavík, art.is, 1998. 
9, Guðni Elísson, „Í frumskógi greinanna. Kostir og vandamálgreinafræðinnar“, Guðni Elísson, 

Kvikmyndagreinar, Háskólaútgáfan, Reykjavík, Gutenberg, 2006, bls. 9-45 
10  Vilibert, Diana. “Must-See Guy Flicks.” Marie Claire: 05.08.07 
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 Vefsíðan Dickflicks.net er helguð hugtakinu "dick-flicks", en hún skilgreinir 

hugtakið út frá hlutfalli kvenna í kvikmynd, ef það er undir 25% þá fellur myndin undir 

dick flick.11 Nánar tiltekið þá þurfa myndirnar að uppfylla einn eða fleiri af eftirfarandi 

þáttum: Færri en 25% af aðalhlutverkunum eru kvenpersónur, færri en 25% af 

persónum sem tala í kvikmyndinni eru konur eða að kvenpersónur hafi undir 25% af 

setningunum í kvikmyndinni. Þessari skilgreingu svipar til Bechdel-prófsins, sem var 

sett fram af Alison Bechdel árið 1985. Það var sett fram sem viðmið fyrir kvikmyndir 

sem gefa rödd kvenpersóna tiltekið rými, en kröfur þess prófs er að tvær nafngreindar 

kvenpersónur tali saman um eitthvað annað en karlmann.12 Kvikmynd sem gerir það 

ekki fellur í raun undir „dick-flick“ eða fellur á Bechdel-prófinu.   

 Megin gallinn við þessar greiningar, þó þær séu nytsamlegar og bendi á sama 

vandamál, er að þær skilgreina kvikmyndir út frá því sem ekki er til staðar í stað þess að 

einblína á raunverulegt innihald kvikmynda. Prófin benda eingöngu á fátæklega 

framsetningu á kvenpersónum, en þess má geta að ósýnileiki á skjánum á einnig við um 

samkynhneigð sambönd og aðra kynþætti en hvíta. Óhætt er að segja að í 

kvikmyndaheiminum séu hvítir gagnkynhneigðir karlar allsráðandi. Það er stór hluti af 

vandamálinu og uppspretta þess að þörf er á að greina gauramyndir. Á sama tíma og 

Dickflicks.net og Bechdel-prófið benda á skort á tjáningu kvenpersóna eru þessir staðlar 

líka að undirstrika mikilvægi þess að áhorfendur geti samsamað sig og fundið til tengsla 

við persónur á hvíta tjaldinu.   

 Í greininni „the oppositional gaze: black female spectators” (1992) lýsir bell 

hooks upplifun sinni, og annarra, sem svartur kvenáhorfandi.13 Þar fjallar hooks meðal 

annars um sársaukann sem fylgir því að horfa á birtingarmyndir svartra kvenna í 

kvikmyndum, niðrandi staðalmyndirnar og skilaboðin að það sem er eftirsóknarvert sé 

ekki innan seilingar fyrir svarta konu.Til að brynja sig gegn sársaukanum sem fylgir því 

að horfa á hefðbundnar Hollywood-myndir lýsir bell hooks því að horfa á kvikmyndir 

úr tilfinningalegri fjarlægð. Hún kveðst fjarlægjast eigin líkama og passa að horfa ekki 

of djúpt á kvikmyndirnar til að geta notið þeirra. Gauramyndir geta vissulega ýft upp 

ýmis konar sár, augljósustu dæmin eru nauðgunarsenur sem vegna fáfræði og/eða 

tillitsleysi karlleikstjóra eru settar eru í glansbúning eða jafnvel gerðar erótískar. Oft er 

 
11 „What is DickFlicks?“ DickFlicks, sótt 08.09.19, 2019, http://www.dickflicks.net/. 
12 Alison Bechdel gerði myndasyrpu fyrir Dykes to Watch out For árið 1985: 

http://dykestowatchoutfor.com  
13 bell hooks, Reel to Real: the oppositional gaze: black female spectators, Routledge, New York: 29 

West 35th Street, 1996, bls. 197-213. 

http://www.dickflicks.net/
http://dykestowatchoutfor.com/
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óskýr lína milli þess að tengslaleysi við myndina á skjánum sé hlægileg eða sorgleg - 

fáfræði getur bæði verið fyndin og stórhættuleg. Gauramyndir ætti ekki eingöngu að 

skilgreina út frá sársauka þeirra áhorfenda sem samsama sig ekki aðalpersónum eða 

söguheiminum. Oft rista gauramyndir ekki dýpra en að á milli skjásins og líkama ríki 

tilfinningaleysi sem áhorfandi þarf ekki að setja upp, því innihaldssnauðar kvikmyndir 

eiga það til að sjá um það sjálfar. Þetta stafar af því að hugmyndafræðin sem þröngvað 

er upp á áhorfandann er ríkjandi í menningunni og það veldur sársauka hjá áhorfanda 

sem misbýður þessi skilaboð. En með því að afhjúpa tilbúning hugmyndafræðinnar 

losar áhorfandinn sig undan þeirri stöðu.  

 Sumir áhorfendur geta ekki samsamað sig þeirri birtingarmynd sem þeir sjá á 

skjánum í gauramyndum. Jafnvel mætti halda því fram að vissir kvikmyndahöfundar (e. 

auteur) nýti sér þessa tilfinningalegu fjarlægð til þess að afsala sér ábyrgð á 

viðkvæmum efnum. Þá er algengt að sviðsmyndin sé áberandi, hún gæti verið 

þungvægilega innblásin af öðru tímaskeiði eða nýtt sér áberandi lita samsetningar sem 

gefa til kynna að efnið sé uppsett. Tarantino kemur fyrst til hugar en hann nær listilega 

að stílisera viðkvæm málefni, núna seinast kringum Roman Polanski og Sharon Tate í 

Once Upon A Time In Hollywood (2019). Kvikmyndaklippinging er hröð, tónlistin er 

sláandi og heildarútlitið er áberandi í myndum Tarantino. Hann skapar sterka þematík í 

kvikmynd sinni en meðhöndlar gjarnan samfélagslega viðkvæm efni án tilfinningalegra 

tengsla. Tarantino notar óspart orðið „negri“ (e. nigger) í Pulp Fiction, Django 

Unchained (2012) og The Hateful Eight (2015) svo dæmi séu nefnd, þótt vissulega séu 

þau fleiri. Áhorfendur kippa sér ekki upp við notkun orðsins því það hefur verið tekið út 

úr hinu rasíska og pólitíska samhengi og er nú notað sem „svalur-aukabúnaður“, líkt og 

kvikmyndir gera gjarnan með sígarettur, áfengi, konur og bíla. bell hooks fjallar um 

kaldhæðni Tarantino í kvikmyndum sínum og hún endar grein sína „cool cynicism” á 

því að undirstrika að kaldhæðni eða svöl svartsýni sé aldrei byltingakennd.14 Myndin 

stílfærir viðkvæm viðfangsefni eins og til dæmis morð eða nauðgun og með því gerir 

lítið úr vægi þeirra. Þó svo að kvikmyndin eigi að gerast í raunveruleikanum er hún svo 

tilfinningalega ótengd honum að raunveruleikinn verður afskræmdur. Eins og bell hooks 

orðaði það; „Tarantino‘s films are the ultimate in sexy cover-ups of very unsexy mind-

fuck“ 15 

 
14 hooks, bell, reel to real: race: cool cynicism, Routledge, New York: 29 West 35th Street, 1996, bls. 51. 
15 Sama rit,  Bls. 48. 
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 Skoðum aðeins betur tengslaleysi í birtingarmyndum kynjaðra eiginleika. Judith 

Butler fjallar um það í Gender Trouble að kyn sé leikið.16 Við erum með vissar 

staðalímyndir af kynjunum og að þau séu eingöngu tvö. Kvikmyndir eru meðal þeirra 

miðla sem samfélagið notar til þess að móta hugmyndir okkar um kyn. Nútíma feminísk 

skrif leggja áherslu á að bæði kyn og kynhneigð séu flæðandi, viðkomandi þarf ekki að 

skilgreina sig frekar en hann vill en fleiri hugtök eru að bætast við með aukinni umræðu 

um efnið.17 Til dæmis má nefna persónufornafnið hán; þar sem viðkomandi skilgreinir 

sig hvorki sem konu né karl. Einnig er notast við orðalagið: konur/karlar af öllum 

kynjum (e. women/men by all sexes). Þrátt fyrir mikla framför í kynjaðri umræðu er 

staðallinn enn sá að kynin eru oftast talin tvö, þar sem hið karllæga er ríkjandi.  

 Kvikmyndagreinarnar sem hér eru teknar fyrir ganga undir heitunum skvísu- og 

gaura-myndir, ekki konu/stelpu myndir, né karla/ stráka myndir. Það gefur til kynna að 

þematíkin í kvikmyndunum vísi ekki beint í kyn heldur ákveðna birtingarmynd 

kvenleika eða karlmennsku, ákveðna „týpu”. Þannig stafar tengslaleysi áhorfanda af, 

oftast öfgafullri, framsetningu kvikmynda á vissri karlmennsku eða kvenleika. 

Birtingarmyndir karlmennsku hafa áhrif á áhorfendur hvort sem þeir skilgreina sig sem 

hann, hán eða hún, þar sem áhorfendur óháð kyni, kynþætti eða kynferði eru vanir því 

að þurfa að spegla sig í birtingarmynd hvíts, gagnkynhneigðs karlmanns. 

 Að hætti Dickflicks.net hef ég búið til viðmið fyrir gauramyndir, þar sem gert er 

ráð fyrir að kvikmynd þurfi að uppfylla a.m.k. þrjú af fjórum skilyrðum til þess að 

teljast gauramynd. Skilyrðin eru eftirfarandi:  

1. Megniframvinda kvikmyndarinnar snýst um vandamál karlpersónu eða 

karlpersóna. 

2. Söguheimur kvikmyndar er karllægur og einhliða vegna fjarveru sjónarhorna 

fólks úr samfélagslega jaðarsettum hópum s.s. kvenna, samkynhneigðra, jafnvel 

aldraðra eða barna. 

3. Kvikmyndin upphefur hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku og kynjaðar 

staðalmyndir ráða ríkjum. 

4. Kvikmyndin inniheldur þónokkur reðurtákn. 

 
16 Judith Butler, Gender Trouble.( New York: Routledge, 1990). 
17 Hinsegin frá A til Ö. “Hán – Kynhlutlaus persónufornöfn.” Sótt 08.09.19 af https://otila.is/hinsegin-

regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kynhlutlaus-personufornofn-han-he-hin/ 

 

https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kynhlutlaus-personufornofn-han-he-hin/
https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-kyntjaning/kynhlutlaus-personufornofn-han-he-hin/
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*Kvikmyndin þarf að uppfylla skilyrði eitt og tvö.  

Það nægir að hún uppfylli annað hvortskilyrði 3 eða 4. 

 

3 Gauramyndir í ljósi sálgreiningarfræða 

3.1 Linda Williams og líkamsgreinar 

„Það sem gefur þessum kvikmyndagreinum lágmenningarstimpil er öllu heldur að 

þær virðast hafa þau áhrif á áhorfandann að líkami hans hermir ósjálfrátt eftir 

tilfinningum eða upplifun líkamans á skjánum.”18  

Í ofangreindri tilvitnun er Linda Williams að lýsa hrollvekjum, klámi og melódrömum, 

eða kvennamyndum eins og hún kallar þær gjarnan í greinina. Hinar svonefndu 

„kvennamyndir” sem Williams tekur fyrir eru hefðbundnar fjölskyldusögur um ástir og 

örlög. Skvísumyndirnar sem teknar eru fyrir í þessari ritgerð fjalla hins vegar um 

kvenaðalpersónu sem fylgir hefðbundinni Hollywood-framvindu; stendur frammi fyrir 

vandamáli, tekst á við það, þroskast fyrir vikið og fær oftar en ekki rómantískt viðfang 

að launum. Williams bendir á það í greiningu sinni á líkamsgreinum að kvikmyndirnar 

fylgi ekki hefðbundinni framvindu eins og dæmi er tekið er um hér að ofan þar sem 

áhersla kvikmyndagreinanna eru viðbrögð áhorfanda en ekki sagan sjálf. Það er ljóst að 

gaura- og skvísumyndir falla ekki beint undir skilgreiningu Williams hvað varðar 

áhorfanda sem hermir ósjálfrátt eftir líkamanum á skjánum og óhefðbundinni framvindu 

líkamsgreina. Samt sem áður fyrirgefa áhorfendur skvísu- og gauramyndum ýmis 

yfirdrif í atriðum sem eru stundum úr tengslum við söguþráð, hvort sem það eru langir 

bílaeltingaleikir eða myndflétta (e. montage) af vinkonum að máta föt. Sóst er eftir 

stemmningu fremur en söguframvindu. 

 Í bókinni Spectacular Bodies segir Yvonne Tasker hasarmyndir, (eina helstu 

undirgrein gauramynda), vera fyrirlitnar af kvikmyndagangrýnendum en vel sóttar af 

almenningi.19 Tasker telur kvikmyndarýni afskrifa menningarvægi hasarmynda og líta 

niður á þær, og vísar í því sambandi við algengann frasa í bandarískri 

kvikmyndaumræðu, þ.e. “heimskar myndir fyrir heimskt fólk.” Í kjölfarið bendir hún á 

 
18 Linda Williams. „Líkamar kvikmyndanna. Kyn, grein og ofgnótt.“ Klám: tímarit hugvísindastofnunnar 

(2016): bls.157.  
19 Yvonne Tasker, „Spectacular bodies: gender, genre and the action cinema“(PhD thesis, University of 

Warwick, 1995). 
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að þessir fordómar haldist í hendur við stéttaskiptingu, menntafólk gagnrýni 

hasarmyndir á meðan fjöldinn sem sækir í þær.20 Hún greinir frá því hvernig 

hasarmyndir leggja áherslu á hið sjónræna fram yfir söguþráð; hraði, hávær tónlist og 

klipping í takt við hreyfingu.21 Þetta helst í hendur við greiningu Williams á 

líkamsgreinum og þeim lágmenningar-stimpli sem þær kvikmyndir hljóta í kjölfarið.  

Margar skvísumyndir hafa hlotið lágmenningarstimpil líkt og gauramyndir/ B-

hasarmyndirnar sem Tasker tekur fyrir í Spectacular Bodies, vegna öfgafullrar 

framsetningu á tilteknum hugmyndum um eiginleika kynjanna. Líkami áhorfanda 

endurspeglar ekki tilfinningar líkamans á skjánum þegar kemur að gaura- eða 

skvísumyndum en áhorfið uppfyllir vissa þörf fyrir að sjá öfgafulla birtingarmynd 

kynjaðra væntinga.  

  Linda Williams sækir í greiningarkerfi sálfræðinnar í 

kvikmyndakenningum sínum þegar kemur að því að greina ofgnótt: “Það liggur í 

skilgreiningu flokka blætisdýrkunar, gægjuþarfar, kvalarlosta og sjálfkvalarlosta, sem 

eru iðulega notaðir til að lýsa nautnum kvikmyndaáhorfs, um að frávikshegðun sé að 

ræða.”22 Hegðun sem fer yfir mörkin og verður óþarfi. Afbrigðileg nautn gauramynda 

liggur oft í ofgnótt karlmennsku. Það liggur beinast við að tengja ofgnóttina við 

blætisdýrkun, þar sem karlmennska er hafin á vissan stall og glansvædd af 

kvikmyndagreininni. Williams fjallar mikið um sjálfkvalarlosta og kvalarlosta í 

greiningu á klámi, hrollvekjum og melódrömum. Gaura- og skvísumyndir eiga líklegast 

mest sameiginlegt með greiningu Williams á hrollvekjunni þar sem sú undirgrein 

líkamsgreinanna inniheldur bæði sjálfkvalarlosta og kvalarlosta. Gott dæmi er 

hrollvekjan þar sem sjálfkvalarlostinn í upphafi kvikmyndar, þegar skrímslið hræðir 

bæði áhorfendur og kvikmyndapersónur, en kvalarlostinn kemur svo undir lokin þegar 

aðalpersónan tekur völdin í eigin hendur og sigrast á skrímslinu á hrottalegan hátt. 

Gauramyndir gera slíkt hið sama þar sem í upphafi kvikmyndar fær aðalpersónan og 

áhorfandi að velta sér upp úr eigin vandamálum og sjálfsvorkunn, þar til aðalpersónan 

tekur málin loks í sínar hendur og hefnir sín á öllum þeim persónum sem áttu hlut í 

vonleysisástandinu í upphafi kvikmyndar.  

 Vandamálin sem söguhetjurnar standa frammi fyrir endurspegla oftast væntingar 

 
20 Sama rit, bls. 10-12. 
21 Sama rit, bls. 329. 
22 Linda Williams. „Líkamar kvikmyndanna. Kyn, grein og ofgnótt.“ Klám: tímarit hugvísindastofnunnar 

(2016): bls.160.  
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samfélagsins til einstaklings út frá kyni. Endurheimt sjálfsímyndar eftir að hafa misst 

vinnu, maka eða heimili, þessi endursköpun persónu endurspeglar oft nýju gildi eða 

hina nýju mynd, kvenleika og karlmennsku. Í Fight Club hefnir aðalpersónan sín á 

yfirmanni sínum með því að láta líta út eins og yfirmaðurinn hafi beitt hann líkamlegu 

ofbeldi. Þar að auki sprengir aðalpersónan, ásamt öðrum óhamingjusömum meðlimum 

bardagaklúbbsins, byggingar í loft upp sem standa fyrir störfin sem veittu þeim ekki 

lífshamingju. Þessar tilhengingar til sjálfkvalarlosta og kvalarlosta skaðlegrar 

karlmennsku kallast á við þætti í samtímamenningu, en nánar verður fjallað um þau 

tengsl í fjórða kafla. 

Líkt og allar vinsælar kvikmyndagreinar, takast þær á við sígild vandamál 

menningar okkar, kynverundar og tilvistar. Að beita kynlífi, ofbeldi og 

tilfinningum er því á engan hátt óþarfi, og einskorðast á engan hátt við þessar 

greinar; það er þannig sem menningin tekst á við vandamál. Líkt og ég hef 

haldið fram í Harða kjarnanum eiga klámmyndir til að sýna kynlíf sem 

vandamál sem leysa megi með því að stunda meira, öðruvísi og betra kynlíf. Í 

hrollvekjum er vandamálið ofbeldi tengt kynjamismun, lausnin er meira ofbeldi 

tengt kynjamismun. Í kvennamyndum er vandamálið samkenndin sem vaknar 

við missi, lausn greinarinnar eru endurtekningar og tilbrigði við þennan missi.23 

  

Lýsing Williams hér að ofan er einkar lýsandi fyrir grunneiginleika gaura- og 

skvísumynda. Vandamálið er brengluð staðalímynd kvenleika og karlmennsku og 

lausnin sem kvikmyndagreinarnar tefla fram er að sigrast á vandamálinu með ýktri 

birtingamynd af kvenleika og karlmennsku. Skvísumyndir hafa sætt harðri gagnrýni 

fyrir staðlaða söguþræði en gaura-myndir eru alveg jafn sekar um margtugginn 

söguþráð. Í báðum tilvikum er áherslan í gaura- og skvísumyndum að vekja tilfinningu 

áhorfanda út frá kynjuðum staðalmyndum. Skvísu- og gauramyndir endurspegla vissa 

kynjafantasíu vestrænnar menningar, ljósbleikur heimur rómantíkur og blákaldur 

heimur hasars. Tilfinningalega losunin felst í að sjá persónu á skjánum í basli við gildi 

karlmennsku eða kvenleika og sigrast á þeim með því að falla í hefðbundna staðalmynd 

samfélagsins af kynjunum.  

 Eftirfarandi er dæmigerður söguþráður í tilbúinni skvísumynd: Kona kemst að 

framhjáhaldi eiginmanns og skilur við hann, í vonleysi og sálarleit kemst hún að því að 

 
23 Sama rit: bls. 169. 
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hún sinnti sjálfri sér ekki nógu vel, fer í klippingu og skellir sér í kjól, grefur upp 

hælaskó, helst í gömlum leikfangakassa barnsins síns, fer út á lífið og kynnist öðrum, 

meira heillandi, manni sem aðstoðar hana við að endurraða lífi sínu upp á nýtt. Til 

samanburðar skulum við skoða söguþráðinn í Die Hard (John McTiernan, 1988) 

vinsælli og dæmigerðri gauramynd: John (Bruce Willis) heimsækir konuna sína í Los 

Angeles, en þau eru við það að skilja vegna þess að hann hefur ekki sýnt starfsframa 

hennar og velgengni nægan stuðning. Hann fær svo að bjarga deginum með 

karlmennsku sinni og töffaraskap því hryðjuverkamenn taka yfir vinnustað konunnar, 

hitinn er kominn aftur í sambandið og karlmennska hans nógu stöðug fyrir hann til að 

styðja við konuna sína. Báðir þessir söguþræðir endurspegla áðurnefnda staðfestingu á 

vestrænum staðalmyndum kynjanna. 

 Hins vegar lítur vestræn kvikmyndamenning lítur á endurfund Noah (Ryan 

Gosling) og Allie (Rachel McAdams) í The Notebook (Nick Cassavetes, 2004) sem 

meiri klisju eða tilfinningarúnk en hefndar sigurinn í Django Unchained, þar sem hetjan 

fær stelpuna. 

Þegar öllu er á botninn hvolft þá þrífast greinarnar á því hversu þrálát 

vandamálin sem þær takast á við eru; en greinar þrífast líka á getu sinni til þess 

að setja þessi vandamál í nýtt samhengi. 24 

Gauramyndir eiga margt sameiginlegt með líkamsgreinunum eins og Williams 

skilgreinir þær. Meginþemu eru kynlíf, ofbeldi og bældar tilfinningar. James Bond er 

skýrt dæmi, hann er blautur draumur karlmennsku; lífshættulegur, kynæsandi og 

yfirvegaður upp að því marki að tilfinningar koma aldrei í ljós með fórnarlambi, hvort 

sem það er óvinur eða bólfélagi. James Bond hefur ekki jafn mikið tilfinningalegt vægi 

fyrir áhorfendur í dag, þótt goðsögnin móti vissulega ennþá nútíma karlmennsku. Hér er 

vert að nefna að James Bond bælir allar tilfinningar, jákvæðar og neikvæðar, yfirvegun 

hans hefur flatt út allar tilfinningar svo eftir situr eitt svipbrigði: Glott, kynferðislegt eða 

hæðið, eftir aðstæðum. Tilfinningar í gauramyndum þurfa ekki að vera jafn bældar og 

James Bond, oft takmarkast þær við reiði þótt fleiri víddir sé að finna. Fight Club snýst 

að sama skapi mikið um líkamlega útrás karlpersóna, framsetningin er ekki jafn 

yfirveguð og hjá Bond, en það sama gildir, kynlíf og ofbeldi. Tilfinningar persóna í 

samtíma gauramyndum fá oft meira rými, í Fight Club er aðalpersónan týnd, 

tilfinningaleysið er ekki framsett sem svalleiki heldur sem vandamál. Það sama gildir 

 
24 Sama rit: bls. 174 
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um First Reformed (Paul Schrader, 2018) og Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) sem 

einnig fjalla um mann í tilfinningalegri krísu, utan samþykktra staðla samfélagsins um 

hefðbundið líf fullorðins manns.  

 First Reformed er nýleg mynd sem fjallar um tilfinningakrísu karlpersónu: 

Sagan snýst um innri baráttur prests í smábæ í Bandaríkjunum, Toller sem horfast í 

augu við hnattræna hlýnun og tengsl kirkjunnar við kapítalisma. Kirkjan styður 

fjárhagslega við mikið af stóriðju sem stuðlar að mengun og hefur beinar afleiðingar á 

hnattræna hlýnun en ofan á allt er Toller með krabbamein. Krabbamein prestsins er 

hliðstæða hnattrænnar hlýnunar í myndinni, en samanburðurinn birtist í tilfinningunum 

sem fylgja; vonleysi og hjálparleysi. Hnattræn hlýnun er notuð til að gefa veikindum og 

vanlíðan Toller meira vægi, þar sem forgrunnur myndarinnar er tilfinningakrísa 

prestsins. Enda er það sérsvið Pauls Schrader sem handritshöfundar – sögur um 

tilfinningahefta karlmenn sem finnast þeir knúnir til að sanna sig og beita ofbeldi – 

Líkt og handrit hans að Affliction (1997, Paul Schrader), Raging Bull (1980, Martin 

Scorsese, 1980) og Taxi Driver eru dæmi um. Kvikmyndin hefði getað fjallað um efnið 

og unnið með það þannig að viðurkenning á vandamálinu feli í sér afleiðingar eða 

aðgerðir hjá persónum. En þess í stað sýnir lokasenan Toller að undirbúa sig fyrir að 

sprengja upp kirkjuna, alla helstu og spilltustu valdamennina sem taka þátt í þessari 

hnattrænu hlýnun með kapítalisma. Hér er ekki komið inn á það að sprengjur brenna 

sinn part af koltvísýringi en líklega hefur presturinn reiknað út mismuninn sér í hag. 

Enda er lausnin á hnattrænni hlýnun að sprengja og drepa aðra sem eru vondir og bera 

meiri ábyrgð á málinu en þú sjálfur. First Reformed á auðvelt með að sýna 

tilfinningalegt vonleysi persónu en gengur illa þegar kemur að því að leysa úr þeim. 

Aðalpersónan fær útrás fyrir þessar tilfinningar en er engu nær neinni lausn. Þetta rímar 

við það sem hér hefur verið haldið fram, þ.e. að tilgangur gauramynda sé ekki 

söguþráðurinn heldur tilfinningaleg útrás í tengslum við samtímavandamál.  

3.2 Laura Mulvey – „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ 

Í „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ kveðst Laura Mulvey nýta sér sálgreiningar 

til þess að skýra nautnamynstur einstaklings og samfélagsformgerðina sem mótaði 

mynstrin og skapar aðdráttarafl kvikmyndarinnar. Hún telur dulvitund feðraveldisins 

hafa mótað kvikmyndaformið. Þar fullyrðir Mulvey að „[s]eiðmagn hins sígilda 

Hollywood-stíls (og þeirra kvikmynda sem mótuðust af honum) er í veigamiklum 
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atriðum sprottið af því hversu listilega þar er gert út á sjónræna nautn.”25 Seiðmagn 

meginstraumsmynda felst þannig í fallegri framsetningu á efni. 

 Laura Mulvey greinir nautn áhorfsins í tvo þætti, sú fyrri svalar glápþörf 

áhorfandans og „sprettur af þeirri nautn að gera aðra manneskju að viðfangi sjónrænnar 

kynörvunar.” Seinni nautnin er „mótuð af sjálfsdýrkunarhneigð og staðfestingarferli 

sjálfsins,” en um er að ræða virkni kynhvatar annars vegar og líbídó sjálfsins 

hinsvegar.26 Mulvey greinir frá því hvernig kvikmyndir stýri áhorfinu svo augljóst sé 

hvaða líkama á skjánum eigi túlka sem kynferðislegt viðfang og hvaða líkamar 

fullnægja sjálfsdýrkunarhneigð. Mulvey nýtir sér greiningar Jacques Lacan á 

viðbrögðum áhorfanda, meðal annars spegla-sjálfið. Lacan fjallar um stig í þroska 

barnsins þar sem barnið sér sjálft sig í speglinum, áttar sig ekki á því að það sjái sjálft 

sig fyrr en seinna í þroska og í kjölfarið lærir það að tengja við aðrar manneskjur. Þessi 

greining hefur verið notuð í kvikmyndagreiningum til að útskýra fantasíu sjálfið sem 

áhorfandi tengir gjarnan við hvíta tjaldið.27 Það er því vandkvæðum bundið að sjá 

eingöngu hvíta karla á skjánum og þeirra veruleika þar sem einangrun þeirra veruleika 

við aðra gæti leitt til þess að hvítir karlar eigi erfiðara með að samsama sig þeim sem 

tilheyra ekki „sínum hóp” hvítra karla. Meginþema í mörgum gauramyndum er einmitt 

hvað karlmenn eru einmana og týndir; þeirra veruleiki hefur nánast einokað 

meginstraumsmyndir.  

 

Í tímans rás virðist kvikmyndin hafa þróað nokkurs konar tálveruleika þar sem 

fyrrnefnd togstreita milli líbídósins og sjálfsins hefur fundið sér ljúfan staðgengil 

í ímynduðum heimi. En í veruleikanum er ímyndunarheimur kvikmyndarinnar 

bundinn af þeim lögmálum sem framkalla hann. Sú merking sem tengd er 

kynhvötum og samsömunarferlum innan táknlega kerfisins framkallar þrá. 28 

 

Gauramyndir eru klárt dæmi um sjálfsdýrkunarhneigð. Kvikmyndirnar velta sér upp úr 

glansmynd karlmennsku. Áhorfendur, burt séð frá kyni, kynferði og kynþætti, geta 

samsamað sig með líkamanum á skjánum, þeir eru vanir því að sjá þennan líkama í 

 
25 Laura Mulvey. „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin.“Áfangar í kvikmyndafræðum (1975): bls.331. 
26 Sama rit,  Bls. 334. 
27 Jacques Lacan, Écrits. (New York, London: W.W. Northon & Company. 2006). 
28 Laura Mulvey. „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin.“Áfangar í kvikmyndafræðum (1975): bls. 334. 
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þessari birtingarmynd. Kvikmyndir hafa selt okkur þá hugmynd að þessi ímynd sé 

eftirsóknarverð, Hollywood heillar og getur blekkt.  

4 Fight Club 

Fight Club situr í tíunda sæti IMBb vinsældarlistans þegar þessi ritgerð er skrifuð. 

Kvikmyndin er byggð á samnefndri skáldsögu eftir Chuck Palahniuk frá árinu 1996 sem 

naut mikilla vinsælda þegar hún kom út.29 Kvikmyndin fylgir bókinni vel eftir, mikið af 

setningum eru teknar beint úr bókinni og haldið er þétt utan um söguþráðinn, 

meginhvörf frásagnarinnar og helstu þemu sem hverfast um neyslumenningu og 

karlmennsku. Vinsældir Fight Club (1999) og áhersla kvikmyndarinnar á karlmennsku, 

er helsta ástæðan fyrir því að kvikmyndin er tekin fyrir sem skólabókadæmi um 

gauramyndir. Á þessu ári komu út tvær greinar á vefsíðum New York Times og The 

Independent sem fullyrtu að 1999 hefði verið gullár í kvikmyndagerð, meðal annars 

vegna Fight Club sem kom út á þeim tíma.30 Kvikmyndin nýtur ekki eingöngu vinsælda 

meðal áhorfenda heldur er hún jafnfram í miklum metum meðal 

kvikmyndagagnrýnenda líkt og sjá má á meðaltalstölum gagnrýnenda á IMDb sem er 

88% jákvæð.31 

4.1 Framvinda: Vandamál karlpersónu 

Söguþráður Fight Club fylgir aðalpersónunni (Edward Norton) sem þjáist af svefnleysi 

(e.insomnia); hann er ávallt milli svefns og vöku, nýtur sín ekki í vinnunni og skortir 

lífsfyllingu. Til að losa um eigin tilfinningar og þar með ná að festa svefn sækir hann 

stuðningshópa krabbameinssjúkra og fær þar rými til að gráta. Meginþráður 

kvikmyndarinnar er hvernig aðalpersónan losnar úr móki og persónulegri krísu. Fleiri 

þræðir samtvinnast sögunni, þar á meðal ástarþríhyrningur sem veldur söguhetju enn 

frekara hugarangri og að lokum fjallar myndin um samsömun annarra karlpersóna við 

 
29 Chuck Palahniuk. Fight Club. (New York: W. W. Norton & Company, 1996).  
30 Brian Raftery. „Why 1999 Was Hollywood‘s Greatest Year.“ The New York Times (skrifað 31.05.19) 

sótt 08.09.19 af https://www.nytimes.com/2019/05/31/books/review/hollywoods-greatest-year-brian-

raftery.html  

Al Horner. “Why 1999 was the best year for film.” The Independent. (birt 05.08.19) sótt 08.09.19 af 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/film-history-best-year-1999-star-wars-

matrix-fight-club-sixth-sense-a9036911.html 
31 “IMDb Charts: Top Rated Movies”, Internet Movie Database (sótt 08.09.19): 

https://www.imdb.com/chart/top 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2019/05/31/books/review/hollywoods-greatest-year-brian-raftery.html&sa=D&ust=1568049185335000&usg=AFQjCNFuS9LazNEEr7sXA81yCzBEfvY4gQ
https://www.google.com/url?q=https://www.nytimes.com/2019/05/31/books/review/hollywoods-greatest-year-brian-raftery.html&sa=D&ust=1568049185335000&usg=AFQjCNFuS9LazNEEr7sXA81yCzBEfvY4gQ
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/film-history-best-year-1999-star-wars-matrix-fight-club-sixth-sense-a9036911.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/features/film-history-best-year-1999-star-wars-matrix-fight-club-sixth-sense-a9036911.html
https://www.imdb.com/chart/top
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innri tilfinningalega óreiðu söguhetjunnar. Þannig keyrir framvinda Fight Club áfram á 

vandamálum karlpersónu sem aðrar karlpersónur endurspegla. Með þessum hætti 

uppfyllir Fight Club fyrsta skilyrðið, af fjórum sem sett var fram í fyrsta kafla 

ritgerðarinnar um hvaða eiginleika myndir þurfa til þess að skilgreinast sem 

gauramyndir. 

4.2 Einangrun söguheims 

Söguheimur Fight Club inniheldur nær eingöngu hvítar millistéttar karlpersónur á 

aldursbilinu milli tvítugs og þrítugs. Þar sem kvikmyndin gagnrýnir neyslumenningu og 

borgaraleg (e. white-collar) viðhorf í bandarísku samfélagi eru flestar persónurnar sem 

sækja klúbbinn af millistétt. Einnig staðfestir söguhetjan við ástarviðfangið að 

klúbburinn sé eingöngu fyrir menn. Helstu senurnar í krabbameins stuðningsfundunum 

eiga sér stað fyrir sjúklinga með eistnakrabbamein og sýna þar með eingöngu karla. 

Flestar karlpersónur eru ungir menn og eru þeir gjarnan sýndir í aðstæðum þar sem þeir 

eru líkamlega reiðir og til í tuskið. Einnig spilar myndin mikið með að hafa meðlimi 

bardagaklúbbsins í bakgrunninum að kinka kolli til aðalpersónu til að undirstrika að þeir 

tilheyra sama neðanjarðar-samfélagi. Vissulega eru nokkrir meðlimir bardagaklúbbsins 

bandaríkjamenn af afrískum uppruna og sumir í eldri kantinum en það er  helst í senum 

af stuðningsfundum krabbameinssjúkra sem áhorfendur sjá eldra fólk í bakgrunni.  

 Í einu atriði beinir Tyler (Brad Pitt) byssu að afgreiðslumanni af asískum 

uppruna og spyr hann hvað hann vilji gera við líf sitt, maðurinn liggur grátandi af 

hræðslu á jörðinni meðan Tyler „beinir honum á rétta braut.” Þarna er ungi hvíti 

maðurinn sem heldur á byssunni að sýna vald sitt á innflytjanda og bæði líkamlega og 

vitsmunalega yfirburði sína gagnvart manninum. Ástarviðfang söguhetjunnar er kona, 

Marla Singer (Helena Bonham Carter). Þótt Marla sé þriðja stærsta persónan í 

kvikmyndinni veit áhorfandi ekkert um hana, hún fær enga baksögu og flestar setningar 

hennar snúa beint eða óbeint að sambandi hennar við söguhetjuna. Að frátöldu símtali 

til aðalpersónunnar þar sem hún tilkynnir að hún hafi tekið of margar pillur og símtalið 

sé ákall á hjálp, snúast fyndnu og flottu línur Mörlu allar um kynlíf við söguhetjuna. 

Þess má geta að símtalið leiðir til þess að Marla og Tyler sofa saman í fyrsta skiptið. Í 

beinu samræmi er önnur kvenpersóna sem fær línur í kvikmyndinni langt leiddur 

krabbameinssjúklingur, í aumkunarverðri framsetningu leikstjóra fær persónan að biðja 

um kynlíf í gegnum hljóðnema, hún þylur upp hjálpartæki sem karlar gætu stuðst við 
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meðan önnur kona dregur hana frá hljóðnemanum. Veruleiki kvenpersóna í 

kvikmyndinni er því aðeins merkingabær fyrir söguþráðinn þegar þær sækjast eftir 

kynlífi með karlpersónu.32 

4.3 Karlmennska upphafin 

Kvikmyndin Fight Club hampar vissum persónum umfram öðrum út frá 

„karlmannlegum” eiginleikum. Þróun sögunnar snýst um að aðalpersónan og 

sögumaður (e. the narrator) taki sjálfur stjórnina og völdin af Tyler. Viss valdabarátta á 

sér stað og eins og í öllum góðum ævintýrum sigrar söguhetjan að lokum og fær að 

launum stelpuna. Tveir meðlimir bardagaklúbbsins, þeir tveir sem taka mesta plássið í 

sögunni að frátöldum sögumanni og Tyler, er refsað fyrir „ókarlmannlega eiginleika.” 

Þetta eru Bob og Angel Face. Bob er kynntur til sögunnar á eftirfarandi hátt: „Bob. Bob 

had bitch tits.” Áhorfendur heyra Bob segja með grátstafinn í kverkunum „We’re still 

men.” Hann hefur misst „litla meðliminn” vegna krabbameins. Bob faðmar sögumann 

að sér oft í myndinni, veitir honum hlýju og stuðning, grætur og gerir sögumanni kleift 

að gráta í kjölfarið. Í gegnum söguna hefur Bob ekki nógu mikið bein í nefinu, hann 

hegðar sér oft barnalega og sögumaður hefur hann undir verndarvæng sínum. Sem dæmi 

þá setur Tyler reglur fyrir meðlimi bardagaklúbbsins til þess að fá aðgang inn í húsið, 

þeir þurfa að bíða fyrir utan dyrnar í þrjá daga og fá á hverjum degi að heyra það 

óþvegið, ef þeir þrauka komast þeir inn. Tyler öskrar á Bob að hypja sig og um leið 

ætlar Bob að fara, söguhetjan hleypur á eftir honum og útskýrir að hann þurfi að ganga í 

gegnum þetta til að sanna sig og svo verði honum hleypt inn í húsið. Þannig fær Bob að 

lokum inngöngu í bandalagið en hann er eini meðlimur baradagaklúbbsins sem deyr í 

kvikmyndinni. 

 Angel Face (Jared Leto), eins og hann er kallaður í bókinni, en gengur ekki undir 

nafni í kvikmyndinni, er óvenju fríður með platínu ljóst hár og sker sig úr í grárri 

sviðsmynd (mise-en-scene) Fight Club. Angel Face verður fyrir barðinu á sögumanni í 

einum bardaga klúbbsins, þar sem sögumaður virðir ekki reglurnar og gengur of langt. 

Afbrýðisemi tekur yfir tilfinningar söguhetju sem eftir á tilkynnir „I felt like destroying 

something beautiful.”  

 
32 Þessi greining einblýnir á hvíta karlmennsku en staðalmyndir karlmennsku eiga það til að breytast eftir 

kynþætti eða uppruna aðalpersóna. Sem dæmi má nefna ítalskan mafíósa, svartan eiturlyfjasala og 

austurlenskan bardagaíþróttagarp. Þessar staðalmyndir eru einnig skaðlegar en birtingamyndir þeirra eru 

efni í aðra ritgerð. 
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 Bob er bleyða og þarf því að deyja. Angel Face á hinn bóginn er óvenju fríður; í 

kvikmyndinni er fegurð kvengerð og hallærisleg. Í strætisvagni bendir söguhetjan Tyler 

á Gucci-undirfataauglýsingu, af manni berum að ofan í nærfötum, án bringuhára að 

spenna magavöðva, önnur af berum rasskinnum, og spyr: “Is this what a real man looks 

like?” Báðir fara að hlæja. Í þessari auglýsingu hefur karlmanns líkaminn verið 

hlutgerður líkt og kvenmannslíkamar í auglýsingum árum saman, og Tyler skipar sér og 

meðlimum klúbbsins í andstöðu við það. 

 

Mynd 1 

 Yvonne Tasker fjallar einmitt um þversagnir tengdar hlutgervingu 

karlmannslíkmans í Spectacular Bodies, þar nefnir hún að sýnileiki karllíkamans á 

skjánum þurfi að vera aktívur annars er hann kvengerður. Áhorfendur ættu að dást af 

stæltum líkama út frá líkamlegri getu en ekki vegna útlits eingöngu. Fegurð er kvenleg 

þegar hún er passív en fallegir karllíkamar eiga að tákna styrk.33 Auglýsingin, sem sést 

hér fyrir ofan, finnst söguhetjunum fáránleg, þetta er kúgun. Líkamar “alvöru 

karlmanna” eru í maski eftir slagsmál, karlmennska er hafin yfir fegurð. Fegurðin er 

kvengerð og því er persónu refsað fyrir það. Hinn möguleikinn er að söguhetjunni er 

ógnað af fegurð Angel Face, afbrýðisemi getur fylgt í kjölfar samkeppni eða ögrun. Rétt 

eins og valdabarátta söguhetju við Tyler, þarf söguhetjan að vinna bug á Angel Face og 

þar með sanna karlmennsku sína sem forystukarlmaður (e. alpha male). Hegnt er fyrir 

skort á karlmennsku og ógnandi samkeppni, og þannig verða allir verða fyrir barðinu á 

karlrembumenningu.  

 Hér er vert að nefna að samkynhneigð karla er oft kvengerð og er birtingarmynd 

 
33 Yvonne Tasker, „Spectacular bodies: gender, genre and the action cinema“ (PhD thesis, University of 

Warwick, 1995). bls.152. 
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samkynhneigðra sorgleg í allmörgum gauramyndum. Sú gagnrýni á þó ekki við um 

Fight Club en upphýfing karlmennsku í kvikmyndinni jaðar stundum við hómóerótík, 

auk þess sem áberandi framsetning á stæltum líkama Brads Pitts í hlutverki Tylers 

Durden felur í sér ákveðna togstreitu. 

4.4 Reðurtákn 

Bent hefur verið á miðlægni reðurtákna í feminískum kvikmyndafræðum sem notast við 

kenningar sálgreiningar. Oftar en ekki er reðurtáknið vopn, þó stundum penni, stafur 

eða vindill jafnvel. Reðurtáknið stendur fyrir völd. Í grein sinni „Her Body, Himself: 

Gender in the Slasher Film“ (1987) lýsir Clover því þegar lokastelpan (e. final girl) í 

hryllingsmynd tekur málin í eigin heldur og sigrast á skrímslinu, með 

reðurtákninu/vopninu, sé það táknrænt fyrir aflimun skrímslisins og hennar persónu.34 

Í fyrsta skiptið sem Marla sefur hjá Tyler kemur hann inn í svefnherbergið hennar, hún 

reynir að setjast á rúmið en dettur á gólfið, hún hafði tekið mikið af lyfjum fyrir 

heimsóknina. Tyler lítur á kommóðu Mörlu, við hliðina á honum er sílikon limur í 

augnhæð, hann ýtir við kommóðunni svo dildóinn hristist. Marla situr dösuð á gólfinu 

og svarar: „Oh, don’t worry. It’s not a threat to you.” Seinna í myndinni er hún aftur 

vopnuð reðurtákni. Þar reykir Marla sígarettu meðan hún talar við aðalpersónu um 

kynlíf, hún leggur hönd sína í klofið á honum með sígarettuna logandi. Sígarettan 

stendur lafandi fyrir framan meðlim aðalpersónu, sem er að þvo buxurnar sínar og er því 

á nærbuxunum (sjá mynd hér að neðan). 

 Að vissu leyti er Marla ögrun við þá millistéttar-karlmennskuímynd sem 

aðalsögupersónan mótast af. Hún er illa tilhöfð, ólíkt því sem ætlast er til af konum og 

fylgir engum borgaralegum kröfum. Hún stelur fötum úr þvottahúsi og selur þau, 

gengur yfir á rauðu ljósi og mætir á stuðningsfundi fyrir eistnakrabbamein. Hún gerir 

það sem henni sýnist. Valdatogstreitan sem ríkir milli hennar og söguhetju er ekki 

ósvipuð þeirri milli tálkvendis og einkaspæjara í rökkurmynd. En eins og hefðin er með 

tálkvendi er Marla snúin niður. Undir lok kvikmyndar færa meðlimir bardagaklúbbsins 

söguhetju ástarviðfangið gargandi og spriklandi. Hún gleymir óásættanlegri framkomu 

hópsins um leið og hún sér ástarviðfangið og spyr um sár hans. Þar með hefur 

tálkvendið verið sigrað með karlmennsku aðalpersónunnar.  

 
34 Carol Clover, „Her body, Himself: Gender in the Slasher Film.“ Representations 20 (haust 1987): 187-

228, https://doi.org/10.2307/2928507. 
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 Í lokaatriðinu í Fight Club, hefur aðalpersóna áttað sig á að hann og Tyler eru 

sama manneskjan en að Tyler hafi verið ríkjandi í nokkurn tíma og sé orðinn skaðlegur. 

Aðalpersónan gerir sér grein fyrir því að hann sjálfur, verandi Tyler, þurfi að stöðva 

hann. Tyler situr við borð með byssu í hendi meðan aðalpersónan situr hjálparvana í 

skrifstofustól á hjólum, með eitthvað sem virðist vera brotinn fótur og á nærbuxunum 

(já, aftur). Valdastöður persónanna tveggja eru augljósar. Tyler heldur á byssunni og þá 

er aðalpersónu ljóst, að Tyler er sama manneskja og hann sjálfur, uppgötvunin veldur 

því að byssan færist úr hendi Tylers yfir í hönd aðalpersónu, sem ber byssuna milli 

fótleggjanna (sjá mynd hér að neðan). Valdahrókering hefur átt sér stað. Byssan er 

komin í hönd söguhetju, hann skýtur sjálfan sig í kinnina og losar sig í kjölfarið við 

Tyler. Í framhaldinu kemur Marla að honum og þau haldast í hendur meðan “Where is 

Your Mind” með Pixies hljómar í bakgrunninum, en atriðið fullvissar áhorfendur að 

héðan af muni söguhetjan deila rúmi með Mörlu en ekki Tyler. Hann hefur fengið 

manndóm sinn til baka með staðalbúnaðnum: Byssu og konu. 

   

Mynd 2      Mynd 3 

 

 Skotvopn gegna gjarnan hlutverki reðurtákns í gauramyndum en annað gott 

dæmi um slíkt er í Pulp Fiction. Byssur eru mikilvægir leikmunir og gegna táknrænu 

hlutverki í kvikmyndinni. Byssurnar eru dregnar fram á erfiðum stundum þar sem 

persónurnar þurfa annars vegar að sýna sig eða standa sig. Í þeim senum þar sem 

ástkonurnar — Mia (Uma Thurman) og Fabienne (Maria de Medeiros) — birtast, koma 

byssurnar ekki fyrir. En þetta á einnig við um Mörlu í Fight Club. Í nauðgunaratriðinu 

þegar Butch (Bruce Willis) velur sér vopn til að ráðast gegn nauðgurunum reyndist 

óviðeigandi að taka upp þetta helsta reðurtákn kvikmyndarinnar og því notar hann 

Samúræjasverð, sem þó er vissulega líka reðurtákn. Því má segja að þessi táknræni 

leikmunur sé notaður í svipuðum aðstæðum eins og einvígi í villta vestrinu, pissukeppni 

eða stærðarkeppni. Punkturinn yfir i-ið er síðan í lokasenunni þegar búið er að svipta 
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Vincent (John Travolta) og Jules (Samuel L. Jackson) svölu jakkafötunum sínum og 

þeir komnir í stuttbuxur og stuttermaboli, þar draga þeir byssurnar sínar í hlé með því að 

festa þær undir miðjan buxnastrenginn. Setja þar með reðurtáknin á sinn stað.  

 

 

Mynd 4 

5  Söguhetjan að fetar sig 

5.1 Sjónarhorn: Aðalpersónur og aukapersónur 

Laura Mulvey fjallar um um það hvernig konur eru vanar að sjá eigin birtingarmynd úr 

fjarlægð og frá sjónarhorni karlmannsins innan kvikmyndalistar og gaf hugtakinu heitið: 

karllægt sjónmál (e. the male gaze).35 Í gagnkynhneigðu karllægu sjónmáli eru konur 

eitthvað til þess að horfa á, þeim er lýst úr fjarlægð og af girnd. Vegna þessa sjá konur 

birtingarmynd af eigin líkama út frá sjónarhorni annars og það mótar sjálfsmynd 

kvenna. Árið 2016 kom út bók sem ber titilinn „A Woman Looking at Men Looking at 

Women“ en bókin samanstendur af skrifum Siri Hustvedt sem rýna í list; helst myndlist 

og bókmenntir, út frá upplifun konu á framsetningu kvenna eftir fræga karla, meðal 

þeirra eru Picasso, De Kooning og Anselm Kiefer.36 Konur sjá sig sem eitthvað 

eftirsóknavert í besta falli, oft hlutgert eða ótengt, og eitthvað sem beitt er ofbeldi eða 

veldur sársauka í versta falli. Karlar sjá sig sem gerandann, leikstjórann sem stjórnar 

augum áhorfenda (myndavélinni) eða aðalpersónu sem hrindir framvindunni áfram. 

Sem manneskjur í samfélagi þurfum við bæði; viðurkenningu, girnd og ást frá öðrum og 

 
35 Mulvey, Laura. „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin.“Áfangar í kvikmyndafræðum (1975): 

bls.330-341. 
36 Hustvedt, Siri. A Woman Looking at Men Looking at Women: Essays on Art, Sex and the Mind. USA: 

Simon & Schuster, 2016.  
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að axla ábyrgð og hafa áhrif á eigin framvindu. Eins og Iris (Kate Winslet) segir best í 

klassísku skvísumyndinni The Holiday (Nancy Meyers, 2006):37 „þú hefur rétt fyrir þér! 

Þú átt að vera aðalpersónan í eigin lífi, í guðanna bænum!” Gauramyndir ná miklum 

vinsældum því þær fjalla um þetta bil, að vera ringlaður og undir pressu að vera ríkur, 

klár og sterkur, en einn, karlmenn eru einir. Þessi togstreita og einmannaleiki er 

undirstrikaður á táknrænan hátt í Fight Club þar sem aðalpersónurnar tvær eru í raun 

sama manneskjan. Það að hvítir karlmenn sjái eingöngu sig á skjánum er hins vegar 

yfirdrifin sýnileiki og leiða má að því líkum að það sé skaðlegt fyrir karlmenn að sjá sig 

og aðra aðeins út frá „eigin“ sjónarhorni.  

 Virk karlmennska (e. active masculinity) hefur áhrif á framvinduna á meðan 

„kvennamyndir” snúast gjarnan um sorgina sem fylgir því sem við fáum ekki stjórnað, 

hlutir koma fyrir kvenpersónuna, hún upplifir þá og gerir það sem hún getur en stjórnar 

ekki fullkomlega framvindunni, annað en karlmenn í gauramyndum.38 

 Hugmyndir um karlmennsku hafa og eru vissulega að breytast núna á tuttugustu 

og fyrstu öldinni. Margir karlmenn finna fyrir reiði, fyrir pressu, þeir eru týndir í 

umræðunni sem virðist vera að kenna þeirra forréttindum um ýmis samfélagsmein. Það 

er ákveðinn skellur að vera ekki aðalpersónan lengur og margir sjá vandamálið út frá 

eigin veruleika eingöngu, samanber NotAllMen hreyfinguna sem kom í kjölfar MeToo 

feminísku ádeilunnar. En MeToo einblíndi á kynferðislega áreitni kvenna á 

vinnustöðum, kvikmyndaiðnaðurinn var áberandi í umræðunni en margar leikkonur 

komu fram og afhjúpuðu óviðeigandi framkomu leikstjóra og annarra karlmanna í 

kvikmyndageiranum. NotAllMen svaraði þessari gagnrýni með þeirri fullyrðingu að 

þetta ætti ekki við um alla karlmenn. Umræðan snérist um upplifun kvenna en talsmenn 

NotAllMen hreyfingarinnar fannst allir karlmenn verða fyrir árás og stukku í vörn. Því 

er oft haldið fram að tilgangur sagna og þar á meðal kvikmynda, sé að sjá aðra veruleika 

og setja sig í spor annarra. Þess vegna skýtur það skökku við þegar karllæg menning 

okkar þrjóskast við að halda á lofti upplifunum og sjónarhorni eins hóps.  

 Í öðrum kafla er fjallað um týnda karlmenn í kvikmyndunum First Reformed, 

Taxi Driver og Fight Club. Upp að vissu marki endurspeglar lélegt handrit First 

Reformed stöðu sem karlmenn finna sig í samræðum um kynjajafnrétti í dag. Þeir eru 

óöruggir um hlutverk sitt og finna fyrir vanmætti í heimi sem er að breytast frá því að 

 
37 The Holiday. Kvikmynd. Nancy Meyers. USA, 2006. 
38 Yvonne Tasker, „Spectacular bodies: gender, genre and the action cinema“ (PhD thesis, University of 

Warwick, 1995). 
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vera kunnulegur og með skýrri verkaskiptingu kynjanna yfir í óvissu um framtíð 

jarðarinnar. Kvikmyndin nær að binda enda á söguna með því að veita söguhetju 

líkamlega útrás og ástarviðfang, en stóra vandamálið, hnattræn hlýnun, sem sagan 

notfærir sér, er hvorki kynnt almennilega til leiks né unnið með í sjálfri myndinni. Fight 

Club er sek um hið sama, í upphaf myndarinnar er veruleiki söguhetju gagnrýndur með 

Ikea bæklingi, „hvernig borðstofusett skilgreinir mig sem manneskju?” þetta er skot á 

kapítalismann og neysluhyggju einstaklinga í nútíma samfélagi. Kvikmyndin telur 

áhorfendum trú um að hún gagnrýni kapítalisma með því að sprengja upp nokkrar 

byggingar. Bæði First Reformed og Fight Club hefðu auðveldlega geta styrkt söguþráð 

sinn með því að tilkynna áhorfanda hverjar afleiðingarnar eru við að sprengja upp kirkju 

eða banka. Það nægir ekki að troða inn mynd af sveltandi ísbirni eða verðmerktum sófa 

til að myndin standi fyrir stærri hugmyndir en tilfinningar karlmanna. Það nægir ekki að 

veita tilfinningaheftri sögupersónu plástra í formi líkamlegrar útrásar eða konu, það 

leysir ekki vandamálin sem söguhetjan stóð frammi fyrir í byrjun myndar. Ekki frekar 

en lausnin á stöðu karla í dag sé að sökkva sér dýpra í karlrembumenningu. Þetta er 

mynstur sem sést meira í gauramyndum en skvísumyndum, tilhneigingin að finnast 

myndin knúin að fela sig á bakvið málstað annan en tilfinningar karlmanna. En það er 

einmitt það sem gaura- og skvísumyndir velta upp, vandamálum og tilfinningum sem 

áhorfendur tengja við persónu á skjánum og kynjastaðla samfélagsins..  

5.2  Tyler og skaðleg karlmennska 

Hugtakið „skaðleg karlmennska” er frekar nýlega komið inn í miðlæga umræðu og því 

eru margar misgóðar skilgreiningar á hugtakinu að finna. Meðal annars í Cambridge 

orðanbókinni en sú skilgreining nær þó ekki utan um allar víddir hugtaksins að mínu 

mati.39 Hins vegar er áhugaverða umræðu að finna um hugtakið á New York Times 

vefsíðunni en greinin ber heitið „What Is Toxic Masculinity?” og greinir hugtakið út frá 

eftirfarandi þáttum:40 

• Að bæla niður tilfinningar eða fela vanlíðan 

• Að viðhalda ímynd hörku 

• Ofbeldi sem vísir að völdum (muna að haga sér eins og harði gæinn)41 

 
39 “Meaning of Toxic Masculinity”. Cambridge University Press. Sótt 08.09.19 af 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity 
40 Maya Salam. What Is Toxic Masculinity? The New York Times (birt 22.01.19)  sótt 08.09.19 af 

https://www.nytimes.com/2019/01/22/us/toxic-masculinity.html 
41 e. - Suppressing emotions or masking distress  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toxic-masculinity
https://www.nytimes.com/2019/01/22/us/toxic-masculinity.html
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 Fight Club tæklar tilfinningalega togstreitu karla í nútíma samfélagi á mjög 

beinskeittan hátt. Söguhetjan og aðrir meðlimir klúbbsins eru reiðir út í vinnustaði fyrir 

að einangra þá við starfsgrein, en mikil áhersla í vestrænu samfélagi er við hvað þú 

starfar og þannig hvernig þú skilgreinir þig sem manneskju. Mikil áhersla í Bandarísku 

samfélagi er að maðurinn sjái fyrir heimilinu og þéni því mikinn pening. Reiði gæti 

stafað af því að hafa valið vinnu út frá launum en ekki út frá áhugasviði. 

Karlmennirnir í Fight Club eru einmana, söguhetju líður svo illa að hann getur ekki fest 

svefn, það er ekki fyrr en hann sækir í félagshóp utan vinnu sem hann nær að festa 

svefn; fyrst stuðningshópa krabbameins og seinna meir bardagaklúbbsins. Báðir 

klúbbarnir ljá söguhetju tilfinningalega og líkamlega útrás, líkt og í líkamsgreinum; tár 

og blóð. En það mikilvægasta sem stuðningshóparnir veita söguhetju er staðfesting á að 

hann sé ekki einn.  

 Ofan á allt þetta er hægt að lesa, eina helstu persónu kvikmyndar, Tyler sem 

holdgerving skaðlegrar karlmennsku. Hann birtist söguhetju okkar milli svefns og vöku 

(e. insomnia). Tyler er hliðarsjálf söguhetjunnar, þegar söguhetjan kemst að þessu 

staðfestir Tyler „I look like you wanna look. I fuck like you wanna fuck.”42 Tyler 

ávarpar söguhetju en samtímis er Brad Pitt að ávarpa áhorfanda, myndin á skjánum er 

eftirsóknaverð. 

 Tyler er með innbyrgða reiði gagnvart foreldrum sínum, þetta kemur skýrt fram 

þegar hann fullyrðir við söguhetju að þeir séu kynslóð af körlum aldnir upp af konum 

og því sé kona ekki svarið. (e. „We’re a generation of men raised by women. I’m 

wondering if another woman is really the answer we need.”) Reiðin gagnvart konum 

helst í hendur við skort á karl fyrirmynd, en Tyler segir einnig: „Our fathers were our 

models for God. If our fathers bailed, what does that tell you about God?”43 Þessi 

setning endurspeglar þá reiði og tilgangsleysi sem margir karlar finna fyrir enn í dag. 

Kanadíski sálfræðingurinn Jordan Peterson talar einmitt til karlmanna í svona klísum en 

hann hefur náð miklum vinsældum seinastliðin ár, sérstaklega hjá ungum körlum í 

Vesturlöndum. Stór hluti af vinsældum Peterson er að hann talar til þeirra karla sem 

 
       -  Maintaining an appearance of hardness 

       -  Violence as an indicator of power (think: “tough-guy” behavior) 

 
42 Fight Club. Kvikmynd. David Fincher. USA, 1999. 
43 Fight Club. Kvikmynd. David Fincher. USA, 1999. 
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líður illa vegna breyttra viðhorfa samfélagsins til karlmennsku. Peterson hefur sætt 

gagnrýni fyrir að sækja lausnir í gömlum gildum um karlmennsku og kvenleika. En í 

viðtali svarar hann eftirfarandi: And how would you summarize why men are in crisis 

now? Jordan Peterson: „I think it’s because in a deep level the West has lost faith in the 

idea of masculinity, now that’s no different than the death of God.”44 Svarið rímar við 

hugmyndir Tyler og ber vott um skaðlega karlmennsku. Vinsæll höfundur sem fjallar 

um karlmennsku í sínum skrifum er Michael Kimmel, höfundur „Angry White Men: 

American Masculinity at the End of an Era.” Bókin kom upphaflega út 2013 en núna 

aftur í apríl 2017, því útgefanda fannst þörf að tengja efnið við fylgjendahóp Trump 

eftir að hann var kosinn forseti Bandaríkjanna. Kimmel skrifar: „Theirs is the anger of 

the entitled: we are entitled to those jobs, those positions of unchallenged dominance 

[a]nd when we are told we are not going to get them, we get angry.”45 en þessar 

fullyrðingar endurspegla það sem Tyler segir við meðlimi Bardagaklúbbsins: „We've all 

been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires, and movie 

gods, and rock stars. But we won't. And we're slowly learning that fact. And we're very, 

very pissed off.”46 

 Eyðilegging virðist vera lykillinn að karlmennsku í Fight Club, Tyler segir það 

best sjálfur: „Oh, self improvement is masturbation. Now self destruction…” maður 

gengur framhjá og truflar lokin á setningunni en það vottar fyrir lotningu í tóninum 

þegar hann segir hið síðarnefnda og hikar til að skapa áherslu. Það er engu líkara en að 

Fight Club sé að kynna áhorfendur fyrir hugtakinu skaðleg karlmennska; karlmenn eru 

einangraðir, einmana, finnst þeir knúnir til að vera í vinnu sem þeir eru óhamingjusamir 

í, reiðir út í konur, skortir fyrirmynd og leita í ofbeldi gagnvart sér og öðrum.  

 Chris Hemmings skrifaði bókina „Be A Man: How Macho Culture Damages Us 

and How To Escape It” árið 2017.47 Þar lýsir Hemmings eigin reynslu sem fyrrum 

„gaur” (e. lad) og fylgjandi „gauramenningar” (e. lad culture), bókin vísar í ýmsar 

rannsóknir eða atvik til að tengja slæm áhrif karlrembumenningar við stóra samhengið. 

Bókin er aðgengileg og talar um skaðleg áhrif karlrembumenningar á karlmenn og 

konur. Hemmings nefnir meðal annars Men’s Rights advocates, Involuntary Celibate 

 
44 Rebel Wisdom. „Masculinity clip – Jordan Peterson“. Youtube myndband, 5:06. Sett inn [janúar 2018]. 

//youtu.be/9IAWfM6PXsc. 
45 J Oliver Conroy, “Angry Whit Men:” the sociologist who studied Trump’s base before Trump. The 

Gauardian. (birt 27.02.17) sótt 08.09.19 af https://www.theguardian.com/world/2017/feb/27/michael-

kimmel-masculinity-far-right-angry-white-men 
46 Fight Club. Kvikmynd. Leikstýrð af David Fincher. USA, 1999. 
47 Chris Hemmings, Be A Man (London: Biteback Publishing, 2017) bls.59-78. 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/27/michael-kimmel-masculinity-far-right-angry-white-men
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/27/michael-kimmel-masculinity-far-right-angry-white-men
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(Incel) hópinn og margt fleira. Angela Nagle skrifaði bók um ákveðin samfélög á netinu 

og pólitískt vægi þeirra, Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan and 

Tumblr To Trump and The Alt-Right (2017), en eitt það helsta sem bókin dregur fram 

er hvernig margir þessir hópar á netinu sjá sig sem minnihlutahópa. Þar segir hún að á 

tíunda áratuginum hafi ákveðnar karlmanns hreyfingar farið að einblína á að þeir væru í 

minnihluta sem mismunað er gegn.48  

5.3 Skaðlegur kvenleiki og Gone Girl 

Hutakið „skaðlegur kvenleiki” (e. toxic femininity) spratt upp sem „andsvar” við 

hugtakinu skaðleg karlmennska, sérstaklega hjá aðgerðarsinnum fyrir réttindum karla 

(e. Men’s rights activists). Sú sem skóp hugtakið heitir Heather Heying, í grein sinni 

leggur hún áherslu á hversu lítill hluti af karlmönnum nauðga. Ennfremur segir hún 

konur gjarnan baktala, slúðra og nota kynlíf sem valdavopn.49 Í greininni gerir Heying 

lítið úr skaðlegri karlmennsku, hún virðist líta á hugtakið eins það eigi aðeins við um 

líkamlegt ofbeldi sem karlmenn beita konur og að það gildi bara um örfáa karlmenn. 

Hugtakið er hins vegar mun viðameira og fjallar m.a. um einangrun karla, að það sé 

ekki viðurkennt fyrir menn að tala um tilfinningar en jafnframt að þeir eigi rétt á útrás, 

jafnvel á kostnað annarra. Þátttakendur skaðlegrar karlmennsku skaða sig sjálfa og 

auðvitað útfrá sér líka. Karlmennska er ekki skaðleg, kvenleiki ekki heldur, enda er 

þetta ekki kjarni sem einstaklingur fæðist með ásamt kynfæri, þetta eru hugmyndir 

samfélagsins um æskilega hegðun. 

 Fyrir ofan er lýst hvernig Fight Club kynnir hugtakið skaðleg karlmennska, en 

nýrri kvikmynd David Fincher, Gone Girl (2014), gæti á hin bóginn varpað ljósi á 

skaðlegan kvenleika. Kvikmyndin sýnir vandamál og reiði kvenna í samtímasamfélagi 

og hvernig söguhetja leitar til ofbeldisfullra kynferðislegra lausna á vandamálunum sem 

hún stendur frammi fyrir. Gone Girl fjallar um konu sem spinnur upp lygavef aðallega í 

kringum eiginmann sinn en hún hefur gert hið sama áður með elskhugum. Reiði hennar 

stafar af því að vera tekin sem sjálfsögðum hlut og að eiginmaður hennar heldur framhjá 

henni. Hún lýgur því að hafa verið nauðgað, veitir sjálfri sér áverka og fær saklausan 

mann dæmdan. Vald hennar er kynferðislegt, en það að geta falið sig á bakvið 

fórnarlambsstöðu kvenna veitir henni einnig yfirburðarstöðu gagnvart manninum. 

 
48 Angela Nagle, Kill all normies (UK: Zero Books, 2017) bls.87.  
49 Heather Heying fyrir Quillette "On Toxic Femininity" https://quillette.com/2018/07/09/on-toxic-

femininity/ 

https://www.google.com/url?q=https://quillette.com/2018/07/09/on-toxic-femininity/&sa=D&ust=1568049185331000&usg=AFQjCNFIxQemwqrZSRtDVQwW1FgY4463Uw
https://www.google.com/url?q=https://quillette.com/2018/07/09/on-toxic-femininity/&sa=D&ust=1568049185331000&usg=AFQjCNFIxQemwqrZSRtDVQwW1FgY4463Uw
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Kvikmyndin nýtir þannig staðalímyndir kvenna og dregur þær í öfgar innan 

spennutryllis. Ekki ósvipað tálkvendunum í Fatal Attraction (Adrian Lyne, 1987) og 

Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992) eru persónurnar geðsjúkir karlhatarar. Í Fatal 

Attraction er ástkona aðalpersónu afbrýðisöm út í eiginkonuna sem hefur manninn, 

heimilið og barnið. Á meðan Basic Instinct býður upp á kynlífs- og morðóðan rithöfund, 

þar sem tvíkynhneigð hennar virðist eingöngu þjóna sem erótík fyrir gagnkynhneigða 

karlmenn. Kvikmyndin bætir um betur og skartar annarri kvenpersónu sem á vafasama 

fortíð með karlmönnum, er ástarviðfang söguhetju og þykir líkleg til ástarglæps. Ef til 

vill er Fincher að uppfæra staðalímynd geðsjúku konunnar sem þráir ekkert heitar en 

mann og/eða barn sem leiðir hana til kynlífsglæpa, tilfinningaleikja og morðs. Gone 

Girl hefur fært sjónarhornið yfir til kvenpersónu, enda byggir kvikmyndin á metsölubók 

eftir Gillian Flynn. Kvikmyndin er því mun nær kvenna-veruleika en eldri myndirnar 

hér fyrir ofan. Eiginmaður Amy, aðalpersónu, skrifar fyrir karlatímarit og birtist 

áhorfendum sem alpha-male. Kvikmyndin fjallar um sambönd, væntingar og vissa 

upplifun kvenna. Það er ekki þar með sagt að helstu mótív og „vopn“ Amy séu byggð á 

sömu mynd og dregin er upp af konum í Fatal Attraction og Basic Instinct, þ.e. 

staðalímyndum um kvenlæg gildi og getu. Með því að skeyta saman hugmyndum úr 

Gone Girl um skaðlegan kvenleika við skaðlega karlmennsku í Fight Club er áhersla 

lögð á umfjöllunarefni kvikmynda David Fincher. En hann nær að láta áhorfendur 

tengja á einhvern hátt við geðsjúkar andhetjur því hann tengir hugsanir þeirra við 

væntingar samfélagsins til karlmennsku og kvenleika.   

Það er reginmunur á skaðlegum kvenleika annars vegar og skaðlegri karlmennsku hins 

vegar vegna þess að hegðunarmynstur skaðlegrar karlmennsku er ennþá samfélagslega 

viðurkennt og byggir á hugmyndafræði um meðfædda yfirburði karla yfir konum. 

Karlar mega vera tilfinningalega bældir og að árásarhneigð er ekki gagnrýniverð heldur 

óbreytanleg afleiðing hormónastarfsemi karlkynsins. Hins vegar er skaðlegi kvenleikinn 

sem birtist áhorfendum í Gone Girl ekki samfélagslega samþykktur. Reiði karlpersónu 

stafar af einhverju „verðugu“ eða utanaðkomandi aðstæðum sem viðkomandi ber ekki 

sök á. Þetta getur verið umhverfismálefni, trúarbrögð, stéttskipting o.s.frv. Hins vegar 

má rekja uppnám kvenpersónu til þess að hún þráir að vera með ákveðnum karlmanni. 

Þannig upplifa áhorfendur reiði karlmannsins sem gilda á meðan áhorfendur sjá konuna 

sem móðursjúka.  
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6 Lokaorð 

Það er samþykktara af samfélaginu að karlmenn hafi ríkari þörf fyrir líkamlega losun en 

konur, að í þeim kraumi nokkurs konar frumþörf fyrir útrás. Hins vegar er það 

skömmustulegt fyrir konur, hvort sem það er í formi melódrama eða sjálfsfróunar. 

 Hér hefur verið fjallað um kvikmyndirnar First Reformed og Fight Club út frá 

tilfinningaheftum karlpersónum, þar sem framvindan snýst um innri angist persóna. Í 

báðum tilvikum er niðurstaða persóna í úrvinnslu á þeim vanda sem hún stendur frammi 

fyrir að sprengja upp byggingar; kirkju annars vegar og banka hins vegar. Þannig má 

segja að umræddar kvikmyndir endurspegli vissa vonleysistilfinningu gagnvart þeim 

breytingum sem eru að eiga sér stað í samfélagslegum hugmyndum um karlmennsku, en 

sumir karlmenn upplifa sig týnda í umræðu um réttindi annarra og virðast eingöngu 

heyra gagnrýnar raddir um forréttindi hvíta karlsins. Þar sem söguhetja og sjónarhorn 

Hollywood-kvikmynda er iðulega hvíta karlmannsins gæti verið erfitt að samsama sig 

veruleika annarra samfélagshópa.   

 Til að mynda er veruleiki kvenpersóna eingöngu merkingabær fyrir 

söguþráð Fight Club þegar þær sækjast eftir kynlífi með karlpersónu. Sterkar 

kvenpersónur sem koma fyrir í ritgerðinni, hvort sem það er Marla í Fight Club eða 

Amy í Gone Girl, birtast okkur sem sigruð tálkvendi.  

 Aðrar mikilvægar karlpersónur Fight Club, að frátöldum Tyler og söguhetju, eru 

Bob og Angel Face. Báðir uppfylla ekki karlmennskustaðla kvikmyndarinnar og er því 

refsað. Bob er hlýr og undirgefinn, hann er oft kvengerður og deyr fyrir vikið. Angel 

Face er óvenju fríður og tengir kvikmyndin hlutlausa fegurð hans við kvenleika, annað 

en stæltan og stórhættulegan líkama Tyler. Angel Face fær að gjalda fyrir fegurð sína en 

söguhetja lemur hann svo illa að andlit Angel Face varanlega afmyndast. Skaðleg 

karlmennska bitnar á öllum persónum Fight Club.   

 Sýnileiki karllíkamans á skjánum þarf að vera aktívur, annars er hann 

kvengerður. Þetta endurspeglast í kvikmyndaiðnaðinum þar sem karlar eru leikstjórar, 

aðalpersónur sem stjórna framvindu, gerendur og stjórna sjónarhorni áhorfanda með 

kvikmyndavélinni. 

 Með því að tengja skvísu- og gauramyndir við líkamsgreinar Lindu Williams 

varpaði ég fram þeirri tilgátu að vissar skvísu- og gauramyndir hjóti 

lágmenningarstimpil vegna öfgafullrar framsetningu á kynjastöðlum. Áhorfandi fær 

vissa útrás við að sjá ýkta birtingarmynd kynjaðra væntinga: Að samsama sig 
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aðalpersónu á skjánum sem á í basli með karlmennsku sína eða kvenleika, og sigrast á 

þeim með því að falla í hefðbundna staðalmynd samfélagsins af kynjunum.  

 Hugmyndir okkar um kvenleika og karlmennsku breytist með tískustraumum 

menningar og varpa samtímis ljósi á tíðarandann. Hugmyndir okkar um kyn, kynferði 

og jafnrétti eru að taka miklum breytingum, en þær hugmyndir endurspeglast ekki í 

gaura og skvísumyndum. Eins og Judith Butler hefur bent á á er kyn leikrænt og 

menningarbundið og eru það m.a. kvikmyndir sem kenna okkur hvernig á að leika það. 

Væri ekki frábært ef kvikmyndir gæfu okkur valmöguleikan á að leika líf okkar á 

margbrotinn hátt, sem aukapersónur, viðfangsefnið (án hlutgervingar) og sem 

aðalpersónur? 
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