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Ágrip
Spænski leikstjórinn Pedro Almodóvar er þekktur fyrir óvenjulegar nálganir á baráttu kynjanna. 

Kvenleikinn kemur oftast fram sem styrkleiki, þar sem eftirminnilegustu persónurnar í myndum 

hans sýna sínar kvenlegu hliðar. Ef gagnkynhneigðir karlmenn koma fram í myndum hans eru 

þeir veikar persónur sem eru bældar niður af sterkum kvenpersónum. Í ritgerðinni verður farið 

yfir hugmyndina um líkamlega fegurð, þá sérstaklega út frá translíkamanum þar sem 

transpersónurnar leggja sig allar fram um að sýna sitt kvenleg form. Einnig verður farið yfir hvar 

mörk líkamans eru og hvernig mörkin eru mismunandi eftir kyni og kynhneigð. Það er því 

misjafnt hvar mörkin milli kynlífs og ofbeldis liggja. Almodóvar brýtur upp staðalímyndir þegar 

kemur að konum, samkynhneigðum og transeinstaklingum. Transkonur í myndum hans verða 

meira en konur sem fæddust í röngum líkama, þær verða perónur sem skapa sína eigin ímynd út 

frá kvenleikanum. Kvenlíkaminn er ekki kyngerður eins og hann er kyngerður í menningu okkar 

í dag, heldur er nálgunin á kvenlega fegurð öðruvísi. Kvenlíkaminn er einnig mikið tengdur við 

móðureðlið, þar sem dæmi verður tekið um hvernig eina líkamlega hlutverk konunnar er að sýna 

hvernig líkami konunnar breytist við það að vera þunguð. Þótt kvenleikinn sé notaður sem 

styrkleiki, er sjálfur kvenlíkaminn oft berskjaldaður og viðkvæmur í myndum hans. 

 Fyrir þessa ritgerð hafa fjögur kvikmyndaverk eftir Almodóvar verið valin: Todo sobre mi 

madre (1999), Hable con ella (2002), La mala educación (2004) og La piel que habito (2011). 

Myndirnar taka líkamann fyrir á mismunandi hátt og í ritgerðinni verður farið yfir þær persónur í 

þessum myndum sem styðja við kenningarnar um tengingu kyns og líkama. Þar sem óvenjulegar 

hugmyndir Almodóvars koma fram, ögra og hneyksla áhorfandann. 
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1 Inngangur 

Líkaminn er ekki bara efnislegur fasti, heldur er hann menningarleg afurð sem hefur gífurleg 

áhrif á sjálf einstaklingsins.  Hann er sterkur og kraftmikill, en á sama tíma berskjaldaður og 1

viðkvæmur. Líkaminn er táknkerfi, sem hjálpar okkur að skynja umhverfið í kringum okkur og 

sýnir stöðu okkar í samfélaginu.  

 Hugmyndir samfélagsins um líkamlega fegurð snúast fyrst og fremst um konuna.  Konur 2

eiga að reyna að öðlast hinn fullkomna kvenlíkama, og karlmenn eiga að þrá fullkomna 

kvenlíkamann. Það er því alltaf tenging milli kyns og líkama; ekki bara líffræðilega, heldur í 

menningarlegu samhengi. Í gegnum tíðina hafa helstu fræðimenn talið að kyn skiptist í tvennt: 

karlkyn og kvenkyn og samfélagið ætlast til þess að við förum eftir þeim kynjahlutverkum. Það 

eru þó ýmsir fræðimenn farnir að benda á að þessi kynjatvískipting sé úrelt. Til dæmis 

bandaríski heimspekingurinn Judith Butler sem skrifaði Gender Trouble, áhrifamikla bók sem 

brýtur niður úreltar hugmyndir um kyn. Í bókinni kemur fram að með kynjatvískiptingu sé ekki 

verið að hafa í huga muninn á hugtökunum kyn (e. sex) og kyngervi (e. gender). Að kyn sé 

líffræðilegt, en kynferði samfélagslegt hugtak, þar sem við eigum að haga okkur samkvæmt 

almennum kynjahugmyndum samfélagsins. Hugmyndir Judith Butlers sýna að við erum meira en 

kyn okkar og þurfum að berjast gegn þessum reglum samfélagsins og vera þær manneskjur sem 

við erum.  3

 Spænski leikstjórinn Pedro Almodóvar er þekktur fyrir óvenjulegar nálganir á baráttu 

kynjanna. Gagnkynhneigðar persónur sem brjóta ekki gegn óskrifuðum reglum samfélagsins, 

eins og Butler skrifar um, koma sjaldan fram í myndum hans. Almodóvar gerir mikið af því að 

sýna kvenleikann í karlpersónum sínum og er kvenlega hlið karlmannsins notuð sem styrkleiki. 

Ef ókvenlegir, gagnkynhneigðir karlmenn koma fram í myndum hans eru þeir oftast veikar 

persónur sem eru bældar niður af sterkum kvenpersónum. Víctor Fuentes skrifar í bók sinni  

 Jón Proppé, Flögð og fögur skinn: Inngangur, bls. 15.1

 Sama heimild, bls. 15.2

 Butler, Judith. Gender trouble. 1990.3

%4



„Almodóvar’s Postmodern Cinema: A Work in Progress”:  

Almodóvar’s films treat questions of sex and gender within the context of a  
postmodern decentering of traditional notions of social-sexual identity. Indeed,  
one of the constants of his cinema is the emphasis on sex and gender role reversals,  
whether masculine or feminine. Emblematic of this concern is the presence  
and sometimes proliferation of homosexual, transvestite, and/or transsexual characters.  4

En með þessu sýnir hann einmitt hvernig Almodóvar notar hið kvenlega og karlmannlega til þess 

að brjóta gegn hefðbundnum hugmyndum samfélagsins hvað varðar kyn og kynferði. Til þess að 

gera það notar hann t.d. samkynhneigðar og /eða transpersónur. Það sýnir líka hvernig 

hugmyndir hans eru líkar kenningum Judith Butlers, en í Gender Trouble skrifaði hún einnig um 

„hetero normativity”, þar sem gagnkynhneigðar manneskjur eru normið í samfélaginu og það 

endurspeglast m.a. í kvikmyndaheiminum. En í verkum Almodóvars er það öfugt.  

 Eftir andlát Francos, sem hafði verið einræðisherra í nánast 40 ár, fóru miklar breytingar 

að eiga sér stað á Spáni. Í kjölfar þeirra breytinga fór hreyfing af stað í Madrid sem þekkt er sem 

La Movida Madrileña (ísl. Madridarhreyfingin). Hreyfingin hafði sérstaklega áhrif á spænsku 

listasenuna. Frá ca. 1975 urðu kvikmyndir undanþegnar lögum og reglum sem átti að fylgja á 

einræðistímanum. Fóru listamenn þá að daðra við ný mörk og fjalla um þau efni sem höfðu áður 

verið forboðin, eins og kynfrelsi, líkamann, kynhneigð og konur.  Pedro Almodóvar var eitt 5

þekktasta nafnið á þessum tíma og varð á vissan hátt leiðtogi stefnunnar, þar sem hann 

endurspeglaði í myndum sínum hreyfinguna sjálfa.  Almodóvar hefur alltaf notað óvenjulegar 6

aðferðir til þess að vekja upp tilfinningar og hugleiðingar hjá áhorfandanum. Kynjahugmyndir 

koma sterklega fram í myndum hans, þar sem hann notar líkamann og líkamleg mörk til að 

brjóta niður staðalímyndir og sýna þannig persónuna sjálfa út frá persónueinkennum, en ekki 

kyni.  

 Fyrir þessa ritgerð hafa fjögur kvikmyndaverk eftir Almodóvar verið valin: Todo sobre mi 

 Fuentes, Víctor. Almodóvar’s Postmodern Cinema: A Work in Progress, bls. 162.4

 Escudero, Javier. Rosa Montero y Pedro Almodóvar: Miseria y estilización de la movida madrileña, bls. 1475

 Alcalde, Natalia Martínez. Ser una chica Almodóvar; la movida madrileña y su legado al cine español. 2018. Sótt 6

20.04.2020 af: https://ivacto.com/2018/03/24/ser-una-chica-almodovar-la-movida-madrilena-y-su-legado-al-cine-
espanol/.
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madre (1999), Hable con ella (2002), La mala educación (2004) og La piel que habito (2011). 

Þessar kvikmyndir voru valdar með það í huga að þær nálgast allar líkamann á mismunandi hátt, 

sérstaklega út frá kynjahugmyndum. Þær sýna hvað Almodóvar beitir óvenjulegum aðferðum til 

þess að koma sínum hugmyndum á framfæri og nær þannig til áhorfandans. Með því að fara yfir 

líkamleg mörk fær Almodóvar áhorfandann til að velta fyrir sér hvar mörk líkamans liggja og 

hvernig mörkin breytast eftir aðstæðum og persónum. Einnig vekur hann upp spurningar um hinn 

fullkomna líkama út frá mismunandi sjónarhornum. Hvernig birtist tengingin milli kyns og 

líkama í þessum völdu verkum Almodóvars?  

2 Translíkaminn  
Kyn hefur alltaf verið hluti af okkur og á sér því ekki beint sögu. Aftur á móti á kynhneigð sér 

sögu sem menningarlegt hugtak þótt kynhneigð hafi auðvitað alltaf verið hluti af okkur. 

Kynhneigð okkar er það sem einkennir okkur og sýnir kynferðislega þörf okkar, sem er 

einstaklingsbundin en tengir ákveðna einstaklinga saman. Kynhneigð er þá einhvers konar 

fulltrúi mannslíkamans, án þess að vera líkamlegt einkenni.  Í History of Sexuality eftir Foucoult 7

kemur fram að það voru læknisfræðilegar uppgvötanir og lyfjarannsóknir sem fóru að hafa 

ráðandi áhrif á skilning á kynhneigð. Kynferðisleg hegðun samkynhneigðra og transfólks var þá 

sett í sama flokkinn. Áður fyrr var hegðun klæðskiptinga og þeirra sem lifðu eins og gagnstætt 

kyn, kennd við blæti með hugtökum eins og „kynferðislegur umsnúningur” (e. sexual inversion) 

og „gagnstæð kynferðisleg tilfinning” (e. contrary sexual feeling). Þau hugtök voru alltaf tengd 

við samkynhneigð. Einnig var talið að samkynhneigðir einstaklingar væru þeir sem væru fastir í 

líkama gagnstæðs kyns.   8

 Latneska heitið transsexualismus, hefur verið tekið upp í mörgum tungumálum, m.a. 

ensku.  Í íslensku máli er nýlega farið að nota orðið trans en áður fyrr var notað orðið 9

 Halperin, David M.,Is there a history of sexuality?, bls. 257.7

 Hines, Sally. TransForming gender, bls. 10. 8

 Arnar Hauksson, Transsexúalismi, bls. 152.9
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kynskiptingur, sem þykir niðrandi orð sem benti til þess að viðkomandi hefði skipt um kyn þegar 

það var í raun verið að leiðrétta það. Manneskja sem er trans upplifir sig ekki sem það kyn sem 

henni var úthlutað við fæðingu og finnur fyrir löngun til að lifa sem einstaklingur af gagnstæðu 

kyni og vera viðurkenndur sem slíkur. Sumt transfólk ákveður stundum að fara í 

hormónameðferð og kynleiðréttingaraðgerð en þó þarf það ekki að hafa farið í kynleiðréttingar-

aðgerð til þess að vera trans. Hjá körlum sem  fara í kynleiðréttingaraðgerð þarf að fjarlægja lim 

og eistu og útbúa leggöng, oft gert í tveimur aðgerðum. Síðan fara flestir í brjóstastækkun, 

háreyðingu og lagfæringu á nefi og enni o.fl..  Vinkillinn sem Almodóvar notar þegar kemur að 10

þessum aðgerðum er hvað það er dýrt að vera „sæt”. Ef til vill er það þess vegna  sem hann notar 

frekar transkonur í myndum sínum en ekki transkarla. Því hinn fullkomni líkami er oftar tengdur 

við kvenlíkamann og kvenlega fegurð. Aftur á móti eru klæðskiptingar þeir  sem klæðast fötum 

sem tilheyra gagnstæðu kyni. Klæðskipti segja hvorki til um kynvitund né kynhneigð fólks.  Í 11

myndum Almodóvars er oft erfitt að greina muninn á milli klæðskiptinga og transfólks, þar sem 

hann notar óhefðbundnar aðferðir og fylgir ekki hefðbundnum reglum samfélagsins. Þar sem 

persónusköpunin er svo einstök má auðveldlega líta framhjá hefðbundnum reglum um kyn og 

kynhneigð.  

 Fyrir árið 1983 var ekki mögulegt að fara í kynleiðréttingaraðgerð á spænskum 

sjúkrahúsum og þeir sem vildu fara í slíka aðgerð þurftu að leita til annarra landa. Á 

einræðistímum Franco var samkynhneigð bönnuð og þar með transfólk. Eftir að einræðið leið 

undir lok var algengt að sjá transfólk í spænskum myndum til þess að undirstrika þá fordóma 

gagnvart samkynhneigðum á Francotímanum og var Almodóvar langt frá að vera sá eini að fjalla 

um transfólk. Nálgun Almodóvars á transpersónur og translíkamann var þó ólík að því leyti að 

hann hélt ekki í staðalímyndir. Transkonur koma fram í myndum hans sem persónur sem vilja 

sýna sínar kvenlegu hliðar. Þær klæðast þröngum kjólum sem undirstrika kvenlega formið en 

fara ekki endilega eftir hefðbundnum hugmyndum um tvískiptingu kynjanna.  Þannig leikur 12

 Sama heimild, bls. 15410

 Áttavitinn. Hvað er að vera trans (transgender)? Sótt 04.04.2020 af: https://attavitinn.is/heilsa/hvad-er-ad-vera-11

trans-transgender/ .

 Piganiol, Marie. Transgenderism and transsexuality in Almodovar’s movies, bls. 80.12
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hann sér með hið kvenlega ekki aðeins með persónueinkennum, heldur líka með líkamanum 

sjálfum. Sjálfur hefur Almodóvar sagt að hann eigi auðveldara með að skrifa kvenhlutverk, eða 

kvenleg hlutverk, þar sem honum finnst karlmennskan sjálf vera leiðinleg og hefðbundin.  13

Kvenleikinn birtist alltaf í jákvæðri mynd, en ef karlmaður er gagnkynhneigður og 

karlmannlegur er það neikvætt. Það þarf alltaf að vera einhver kvenlegur eiginleiki til að gera 

persónuna eftirminnilega.  

2.1 Agrado og Lola  
Kvikmyndin Todo sobre mi madre kom út árið 1999 og fjallar um Manuelu, einstæða móður sem  

býr í Madrid og missir son sinn í bílslysi á sautján ára afmælisdegi hans. Manuela ákveður að 

snúa aftur til Barcelona, þar sem hún bjó áður, og leita uppi barnsföður sinn og fyrrum 

eiginmann til þess að segja honum frá andlátinu. Þá kemur í ljós að barnsfaðirinn er transkona 

kölluð Lola. Manuela finnur ekki Lolu og leitar þá uppi Agrado, vinkonu sína sem hún hefur 

ekki verið í sambandi við síðan hún flutti frá Barcelona. Agrado er transkona og ein sterkasta 

persóna myndarinnar og undirstrikar hún jákvæða ímynd transkonunnar. Saman leita þær til 

systur Rosu, nunnu sem starfar á safnaðarheimili, í leit að vinnu. Systir Rosa er þá ófrísk og HIV 

smituð eftir Lolu. Myndin breytist í harmleik þegar systir Rosa deyr af barnsförum. Lola mætir í 

jarðarförina og þá segir Manuela henni frá syni þeirra. Lolu og Agrado, sem báðar eru 

transkonur, er stillt upp sem mjög ólíkum persónum. Agrado er hlýleg, sjálfstæð og ábyrgðarfull 

transkona en Lola er veikari persóna því hún heldur enn í marga karlmannlega eiginleika. Þar 

sýnir valdabarátta kynjanna sig,  út frá hugmyndum Almodóvars. Kvenlegu eiginleikar Agrado 

gera hana að sterkustu persónu myndarinnar. Hún passar upp á alla í kringum sig og endurspeglar 

þannig móðurímyndina. Lola er undirförul, hún stelur, lætur sig hverfa og segir ósatt. Þar sem 

þetta gerist í kvenlægum heimi er ljóst hvað karlmannlegu eiginleikarnir eru óþarfir og jafnvel 

lífshættulegir. Hið kvenlega sigrar í valdabaráttunni.  

 Agrado hefur í sig og á sem vændiskona þegar hún er kynnt til sögunnar. Hún hefur ekki 

Bloom, Julie. Pedro Almodóvar and His ‘Cinema of Women, New York Times. 2016. Sótt 03.04.2020 af: https://13

www.nytimes.com/2016/12/02/movies/pedro-almodovar-and-his-cinema-of-women.html .
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farið í kynfæraaðgerð og aðspurð hvort hún hafi aldrei íhugað að fara í slíka aðgerð svarar hún 

neitandi, þar sem það gefur ekki nægan pening í vændisheiminum. Þá vill hún meina að  

karlmenn vilji borga hærra verð fyrir kynlíf með transkonu sem er líka með getnaðarlim, frekar 

en transkonu sem er með kvensköp. Hugmyndir Lolu í þessu máli koma ekki fram en hún var 

líka vændiskona sem hafði heldur ekki farið í kynfæraaðgerð. Með þessu er Almodóvar að brjóta 

niður þá hugmynd um að transeinstaklingar þurfi að fara í kynfæraaðgerð til þess að sættast við 

sjálfa sig. Sú hugmynd að laðast kynferðislega að líkama sem er hálfur kvenlíkami og hálfur 

karllíkami birtist líka þegar leikararnir í leikhúsinu þar sem Agrado vinnur vilja fá að sjá kynfæri 

hennar. Þegar Mario, einn leikaranna, stingur upp á munnmökum frá henni til að losna við streitu 

þá svarar Agrado fyrir sig á þennan hátt:  

Mikið eruð þið með mikla þráhyggju fyrir typpinu mínu! Eins og þetta sé eina  
typpið í heiminum! Ert þú ekki með typpi? Og kemur fólk að þér á götunni og 
spyr hvort þú getir farið niður á það, bara af því að þú ert með typpi? Ég hélt ekki.  
Veistu það, ég skal sjúga þig, bara svo þú hættir að hugsa um það.  14

 

Þannig er translíkami Agrado kyngerður. Ungu leikararnir snerta hana á óviðeigandi hátt og vilja 

fá að sjá typpið hennar vegna þess að líkami hennar er „öðruvísi” og meira spennandi. Agrado 

kippir sér þó ekki upp við það, hristir höfuðið við tilhugsunina um að þetta unga fólk vilji prófa 

allt. Því er ekki eins stuðandi fyrir áhorfandann að sjá persónurnar fara yfir líkamleg mörk, því 

Agrado er örugg og sjálfstæð og skammast sín ekki fyrir sjálfa sig. Hún gerir sér grein fyrir því 

að heimur transkonunnar er öðruvísi. Í seinni hluta myndarinnar heldur Agrado einræðu þar sem 

hún fer yfir þær breytingar sem líkami hennar hefur gengið í gegnum:  

„Ég er ekta. Sjáið þennan líkama: allur gerður í réttum hlutföllum. Möndlu-löguð  
augu: 80.000 (pesetar), nefið mitt: 200.000… Peningasóun. Annað högg árið eftir  
varð til þess að það varð svona skakkt. Það gefur mér karakter, en ef ég hefði vitað  
að það myndi gerast, hefði ég aldrei snert það. Ég held áfram. Brjóst: tvö, af því ég  
er ekki skrímsli. 70.000 hvort, sem ég hef alveg fengið borgað til baka. Silíkon í:  
vörum, enni, kinnum, mjöðmum og rassi. Ein nál kostar um 100.000. Þið þurfið  
að reikna það út sjálf, því ég er búin að missa töluna. Kjálkaminnkun: 75.000. Alger geisla-  
háreyðing… af því að konur, eins og karlmenn, eru líka komnar af öpum… 60.000 fyrir hvern 
tíma. Það fer eftir því hversu loðin þú ert. Venjulega þarf bara tvo til fjóra tíma, en ef þú ert  
flamenco díva þarftu að fara oftar… Jæja, eins og ég var að segja, þá kostar mikið  

 Almodóvar, Todo sobre mi madre, 1999. 14
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að vera ekta, elskan. Og maður má ekki vera nískur þegar það kemur að þessum hlutum…  
því þú verður ekta því meira sem þú líkist því sem þig dreymdi um að verða.”  15

Með þessari einræðu sést hvernig Agrado hefur öðlast sinn fullkomna líkama og sæst við sjálfa 

sig. Hún segir kaldhæðnislega að hún sé mjög ekta, áður en hún byrjar að telja upp hvernig hún 

hefur breytt líkama sínum. En hún er samt ekta, því hún líkist því sem hana dreymdi alltaf um að 

verða. Í öðrum verkum, eins og La mala educación, sem greind verður seinna í ritgerðinni, er 

ekki að finna þessa ró gagnvart líkamanum, heldur myndast þrálát þörf til að bæta líkamann. 

Þessi einræða hjá Agrado er sögð endurspegla skoðanir Almodóvars hvað varðar kyn og 

kynjahlutverk; einhvers konar yfirlýsing frá honum hvað honum finnst um  kyn.   16

 Lola er andstæða Agrado. Þegar Manuela lýsir Lolu í myndinni, lýsir hún henni sem 

karlrembu og að í henni sameinist verstu eiginleikar karlmanns og verstu eiginleikar konunnar. 

Lola, sem hefur barnað tvær konur, sýnir enga ábyrgð og er ekki til staðar fyrir börnin sín. Þótt 

hún hafi ekki vitað um eldri son sinn, þá var ástæðan sú að Manuela leyndi þunguninni fyrir 

henni því hún treysti henni ekki. Lola sýnir enga ábyrgð, er ótrú og blekkir, sem eru neikvæðir 

eiginleikar tengdir karlmennskunni. Í miðri mynd segir Manuela við systur Rosu, þegar hún lítur 

til baka og skoðar samband sitt við Lolu: „Hvernig getur einhver með svona brjóst verið svona 

mikil karlremba?”. Hún lýsir því hvernig hún hafi þurft að sættast við Lolu, þegar mannsímyndin 

í sambandinu hafi verið með stærri brjóst en hún sjálf. Hún ákveður að vera áfram í sambandinu, 

þar sem hún var ung og óörugg, og Lola hafði aðallega tekið líkamlegum breytingum en ekki 

persónubreytingum. Þannig er vísað til þess að Lola hafi ekki breyst frá því er hún var 

„eiginmaður”. Manuela lítur framhjá kyni Lolu, því þótt Manuela sé gagnkynhneigð þá eru 

tilfinningar flóknari en svo þegar kemur að því að elska Lolu. Hún lýsir því sem eðlilegum hlut 

að hafa samþykkt eiginmann sinn sem konu, sem hlýtur að vera mun erfiðara að gera í raun og 

veru. Hugarfar Manuelu er svo opið að áhorfandinn fer að hugsa á sama hátt og skilur að í þessu 

samhengi er það manneskjan sem skiptir máli, en ekki kyn hennar.  

 Sama heimild, 1999. 15

  Khatchikian, Alicja. Performance and Gender in Almodóvar’s Bodies, bls 13.16

%10



2.2 Ignácio 

La Mala Educación var frumsýnd árið 2004 og fjallar um ástarsamband milli tveggja ungra 

drengja, Enrique og Ignácio, í kaþólskum barnaskóla. Myndin byrjar á skrifstofu Enriques, sem 

er þá fullorðinn og orðinn leikstjóri í leit að nýju efni, þegar maður bankar upp á hjá honum og 

kynnir sig sem Ignácio. Enrique gleðst yfir því að sjá hann og segir samstarfsmanni sínum að 

Ignácio hafi verið fyrsta ást hans. Ignácio segist vera leikari og sé að leita sér að hlutverki, og 

heiti nú Angel. Hann lætur Enrique hafa handrit sem hann kveðst hafa skrifað og sé byggt á 

sambandi þeirra í æsku, en það sem gerist á fullorðinsárunum í handritinu sé skáldað. Myndin er 

metafiction , flakkar á milli handrits og raunveruleika og fjallar einnig um þegar Ignácio var 17

misnotaður af skólastjóranum í æsku. Eftir lesturinn á handritinu fara Enrique og Angel að rífast. 

Þegar Enrique fer heim til móður Angels til að sættast við hann kemur í ljós að Ignácio lést fyrir 

nokkrum árum og að Angel er í raun Juán, bróðir Ignácios. Enrique og Angel/Juán sættast engu 

að síður og byrja upptökur á kvikmyndinni og hefst þá kynferðislegt samband á milli þeirra. 

Enrique heldur því leyndu að hann viti að hann sé ekki Ignácio. Eftir upptökur á myndinni 

kemur skólastjórinn, Sr. Berenguer, sem misnotaði Ignácio í æsku, í heimsókn til Enrique og 

segir honum frá því hvernig Ignácio hafi hringt í hann skömmu áður en hann lést í þeim tilgangi 

að kúga af honum fé. Eftir það flakkar söguþráðurinn yfir í raunveruleikann og áhorfandinn sér 

hvernig Ignácio hafði verið transkona og eiturlyfjafíkill áður en hann lést. Þrátt fyrir það, ávarpa 

allir Ignácio í karlkyni, og því verður talað um hann í karlkyni hér eftir.  

 Í fyrsta atriðinu þar sem Ignácio birtist sem fullorðinn einstaklingur er hann í flegnum 

slopp og hallar sér rólega upp að hurð. Flegni sloppurinn sýnir vel kvenlíkamann og eru 

geirvörturnar nánast sýnilegar. Ignácio gerir sér þá grein fyrir því að hann muni ekki lifa lengi, 

þar sem hann er eiturlyfjafíkill og hann vill fá að deyja með fullkominn líkama. Því fer hann að 

hóta Sr. Berenguer að hann ætli að segja frá misnotkuninni. Hér kemur aftur sú sama hugmynd 

og í Todo sobre mi madre, hversu dýrt það sé fyrir transkonur að öðlast hinn fullkomna líkama.  

 

 

 Metafiction er skáldskapur í öðrum skáldskap. Að færa söguþráðinn inn í annað handrit á meðan kvikmyndin á sér 17

stað með áherslu á að það sé skáldað.
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- Ignácio: Já, ég er fíkill en ég vil hætta. Ég hélt að þú gætir kannski aðstoðað mig við það.  
- Sr. Berenguer: Já- ég veit um meðferðarstofnun.  
- Ignácio: Ég líka. En áður en ég geri það vil ég gera nokkrar líkamlegar breytingar. Ég veit að ég er með  

stórkostleg brjóst, en restin… Allavega, ég vil ekki fara mikið út í það. Það er dýrt að vera sæt, Padre 

Manolo. Ég held að ein milljón ætti að duga mér.  18

Ignácio er einstaklega stoltur af brjóstunum sínum og er sannfærður um að öllum finnist þau 

fullkomin. Sr. Berenguer, sem er samkynhneigður, sýnir brjóstunum ekki mikinn áhuga og hættir 

að laðast að Ignácio. Þess í stað fer hann að laðast að líkama Juáns. Þrátt fyrir það er Ignácio 

sannfærður um að brjóstin séu stórkostleg að allra mati, því þetta eru brjóstin sem hann þráði. Sr. 

Berenguer, sem áður elskaði Ignácio, segir við Enrique að hann hafi ekki verið sami Ignácio sem 

þeir tveir elskuðu áður en hann dó. 

 Translíkaminn er aðallega kyngerður í þeim atriðum sem gerast í handritinu en þar leikur 

Juán hlutverk Zahara, sem á þá að vera sviðsnafn Ignácios. Þegar Zahara kemur fyrst fram er hún 

klædd þröngum húðlituðum kjól, sem sýnir vel kvenlegt form líkamans og útlínur brjóstanna. 

Zahara strýkur blómi rólega upp við líkama sinn á meðan áhorfendur horfa og dást að 

hreyfingum hennar. Þegar trans konur birtast í verkum Almodóvars á sviði eru þær óhræddar við 

að sýna kvenlíkamann, því kvenlíkaminn er settur á stall. Aftur eru transkonur ekki endilega 

manneskjur sem fæddust í röngum líkama, heldur einstaklingar sem vilja sýna sína kvenlegu 

líkamlegu fegurð á sviði.  

2.3 Vera 

La piel que habito kom út árið 2011 og fjallar um Robert, lýtaskurðlækni sem hefur tekist að búa 

til nýja tegund af húð sem ekki er hægt að brenna né skaða á nokkurn hátt. Samstarfsmönnum 

sínum segir hann að við tilraunir sínar hafi hann einungis notast við rottur, á meðan 

sannleikurinn er sá að hann heldur ungri konu fanginni á heimili sínu og notar sem tilraunadýr 

með hjálp þjónustustúlku sinnar, Marillu. Eftir því sem líður á myndina rennur upp fyrir 

áhorfandanum að konan, sem kölluð er Vera, er í raun Vicente, ungur strákur sem Robert er viss 

 Almodóvar, La mala educación, 2004.18
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um að hafi beitt dóttur sína kynferðisofbeldi sem leiddi síðan til þess að hún framdi sjálfsmorð. 

Eftir því sem Vicente fer í fleiri aðgerðir, fer hann að líkjast fyrrverandi konu Roberts meira. 

Robert fer þá að hrífast af Veru og sambandið fer að vekja upp óvenjulegar og óhugnanlegar 

tilfinningar hjá áhorfandanum.  

 Þegar áhorfandinn kynnist Veru fyrst, liggur hún nakin og meðvitundarlaus í herbergi 

sínu. Hún er búin að skera sig á púls og skera skurð á brjóst sín en það er merki um að hafna 

sínum eigin líkama. Þá er ekki enn ljóst að Vera sé karlmaður í kvenlíkama en allir kjólarnir í 

skápnum hennar eru skornir af við mitti, sem sýnir hvernig hún hafnar kvenhlutverkinu, því 

kjólar eiga að vera fyrir konur. Vera er alltaf klædd í þröngan, húðlitaðan samfesting sem er ekki 

beint kyngerður en sýnir kvenlega form líkamans. Myndin einblínir ekki aðeins á að vekja upp 

hugsanir varðandi kyn og kynskiptingu, heldur líka á sköpun ósigrandi líkama út frá húðinni. 

Hugmyndin um hinn fulkomna líkama er þá allt önnur en í Todo sobre mi madre og La mala 

educación. Þegar Vera sker líkama sinn tekur Robert hana inn í rannsóknarstofu sína til þess að 

lækna sárin. Þar segir hann „ég vissi ekki að húðin þín væri svona mjúk”. Eftir þetta samtal er 

ljóst að Vera er tilraunadýr. Hann þarf að bæta húðina til þess að það sé ekki hægt að skera hana. 

Það er þegar Robert situr og fylgist með henni í öryggismyndavélunum heima hjá sér sem hann 

fer að dást að henni. Þá er stillt upp sitthvorum heimi: tilraunastofunni og svefnherberginu. Á 

tilraunastofunni vinnur hann við að bæta húðina en breytir líkamanum þannig að hann geti fengið 

kynferðislega útrás inni í svefnherberginu. Vera verður vör við að hann hrífst af henni og reynir 

að tæla hann, til þess að losna úr prísundinni, með því að segjast vita að hann fylgist með henni. 

Marilia segir við Robert að Vera líkist „henni” of mikið. Þá er óljóst hver „hún” sé, en seinna 

kemur í ljós að Marilia hafi verið að tala um konu Roberts sem er látin. Þegar bróðir Roberts, 

Zeca, nauðgar Veru vegna þess að hann er viss um að hún sé fyrrverandi kona Roberts, er ljóst 

að Vera lítur nákvæmlega eins út og látin kona hans. Þessi hrifning Roberts er því sprottin af 

gamalli ást sem er svo sterk að hún verður líkamleg. Svo sterk að hann gleymir því að Vera sé í 

raun Vicente, sem braut á dóttur hans.   
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 Eins og áður kom fram, þá er orðið „kynskiptingur” neitkvætt hugtak, því það bendir til 

þess að transeinstaklingur hafi skipt um kyn, en ekki leiðrétt það . Í þessu verki myndi þó 19

kynskiptingur vera rétta hugtakið, þar sem Vicente vildi aldrei vera kona. Eftir því sem líður á 

myndina má samt sjá að Vera er búin að átta sig á því hvað líkaminn hefur sterk áhrif á Robert 

og reynir að tæla hann til að ná yfirhöndinni. 

- Vera:  Líkar þér við það sem þú sérð? 
- Robert: Hvað áttu við? 
- Vera: Er eitthvað sem þú vilt bæta? 
- Robert: Nei… nei ég vil ekki bæta neitt. 
- Vera: Get ég þá gert ráð fyrir því að ég sé tilbúin? 
- Robert: Já. Og þú getur verið stolt af því að vera með bestu húð í heiminum.  20

Sálfræðingar og félagsfræðingar hafa oft líkt því við líkamlegt fangelsi að vera trans. Þessi 

líkamlega fjötrun er samt einmitt tilfinningin sem Almodóvar reynir að fanga í La piel que 

habito. Í Flögð og fögur skinn skrifar Jens Kjartansson  „Hvernig yrði þér við ef þú vaknaðir 21

dag einn og uppgvötaðir að þú hefðir fengið líkama andstæðs kyns um nóttina? Búið væri að 

skipta um föt í fataskápnum og enginn af vinum þínum tryði þér þegar þú segðir að þú hefðir 

ekki verið svona áður. Þetta er nefnilega sú upplifun sem TS (transsexual) hefur”. Almodóvar 

varpar einmitt þessari sömu spurningu fram en á annan hátt. Hann sýnir nákvæmlega hvernig það 

er þegar Vicente vaknar eftir svæfingu og er tilkynnt að hann hafi verið í kynfæraaðgerð, varpar 

ljósi á þessa óánægjutilfinningu og vanlíðan vegna eigin kynferðis.  Áhorfandinn sér þegar 22

Vicente vaknar og fréttir að hann hafi farið í “vaginoplasty”  aðgerð. Þótt viðbrögð hans sjáist 23

bara í nokkrar sekúndur, þá er það nóg til þess að tjá áfallið sem hann verður fyrir. Síðan sést 

hvernig hann stillir sér upp fyrir framan spegil, horfir á sköp sín og á í vandræðum með að skilja 

 Áttavitinn: Hvað er að vera trans (transgender)?.19

 Almodóvar, La piel que habito, 2011.20

 Arnar Hauksson, bls. 155.21

 Sama heimild, bls. 152.22

 Kynfæraaðgerðir fyrir transkonur og kvensegin fólk er annarsvegar vaginoplasty og hinsvegar orchiectomy 23

(fjarlæging eistna).
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hvað hafi gerst. Það er samt ekki fyrr en Robert er búinn að breyta andliti hans, sem hann fær 

kvenmannsnafn því þá er ekki lengur hægt að sjá að hann hafi verið karlmaður. Þá hefur Vicente 

fengið hinn fullkomna kvenlíkama, sem hann vildi ekki og því er líkaminn ekki fullkominn fyrir 

honum. Hann vill frekar skera sig á háls heldur en að lifa í þessum aðstæðum. Hægt er að segja 

að kynskiptingin sé líkamlegur hryllingur (e. body horror), sem kemur oft fram í 

hryllingsmyndum og/eða bókmenntum.  Oftast er líkamlegur hryllingur mjög grafískur, en í 24

þessari mynd er hryllingurinn sálfræðilegur.  

 Þegar Veru er nauðgað verður hún fyrst að konu og fer að sætta sig við það. Áður hafði 

hún klippt kjólana sína og hent farðanum sem hún fékk og þannig neitað að haga sér eins og 

konur eiga að haga sér. Nauðgunin verður að einhvers konar afmeyjun  og hún fer að haga sér 25

eins og kona, klæða sig eins og kona og mála sig eins og kona, án þess að sýna neinn mótþróa. 

Fylgir það hugmyndum Judith Butlers um „gender perforvativism”, að ef þú fæðist sem kona þá 

ferð þú að haga þér eins og konur eiga að vera en Vera gerir það ekki út frá eigin vilja, hún er 

neydd í þessa hegðun með valdbeitingu, sem endar með því að hún gefur eftir til þess að þóknast 

Robert. Það sýnir hvernig kynjahegðunin breytist til þess að þóknast öðrum. Í þessu tilviki er það 

til að þóknast gíslatökumanninum, á meðan aðrir gera það til þess að vera viðurkenndir í 

samfélaginu.  

3 Kvenleikinn á móti karlmennskunni 

„one is not born, but, rather, becomes a woman.”  

Simone de Beauvoir  

Eins og áður kom fram, þá er translíkaminn oft kyngerður. En þar sem kynfrelsi var tiltölulega 

nýtt eftir tíma Franco, var það stórt viðfangsefni hjá Almodóvar. Með því að nota kynlíf og 

ástríðu og blanda því saman fer hann nýjar leiðir sem oft vekur upp óhugnað. Almodóvar er 

þekktur fyrir það hvað konur eru áberandi í myndum hans. Ef hann finnur leikkonu eða leikara 

 Úlfhildur Dagsdóttir, Með sinar í strengi og plægð orð í húð, bls.182.24

 Benzal, Felix Monguilot. The Skin I Live In: Sexual Identity and Captivity in a Film by Pedro   25

Almodóvar. Sótt 03.04.2020. af: https://offscreen.com/view/the-skin-i-live-in-pedro-almodovar
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sem passar vel inn í kvikmyndaheim hans, fær hann þá manneskju til að leika aftur í myndunum 

sínum. Þær leikkonur sem leika oftar en einu sinni í myndum hjá honum verða þekktar sem „La 

chica Almodóvar”, eða „Almodóvar stelpan”.  Í viðtali í The New York Times var hann 26

spurður út í þessa ást hans á konum, af hverju hann leggi svona mikla áherslu á þær í 

kvikmyndum sínum. Þar vill hann meina að konur eigi auðveldara með að sýna tilfinningar 

þannig að áhorfandinn finni fyrir þeim. Að það verði persónulegri og tilfinningaþrungnari 

upplifun að horfa á myndirnar. Hann segir m.a. að konur séu fæddar leikkonur. “I will write male 

and female characters, […] but I do find at least in Spanish culture, women to be more vivacious, 

more direct, more expressive, with a lot less of a sense of being fearful of making a fool of 

themselves.”  Þessi ást hans og aðdáun sem hann hefur á konum útskýrir af hverju kvenleikinn 27

er svona mikill styrkleiki í myndum hans. Það er oft móðurhlutverkið sem er jákvæðasta og 

sterkasta einkenni kvenpersónunnar, sem er t.d. ástæðan fyrir því að Agrado er svona 

eftirminnileg í Todo sobre mi madre.  Hún sýnir ábyrgð og hugsar vel um fólkið í kringum sig, 28

sem er klisjukennd sýn á konuna: að það sem geri konuna góða sé móðurhlutverkið. Meira að 

segja þegar hún verður fyrir ofbeldi í fyrsta atriði sínu í myndinni og Manuela lemur 

ofbeldismanninn með steini í höfuðið, fer Agrado strax að hjálpa manninum sem réðist á hana. 

   

3.1 Hable con ella 

Hable con ella kom út árið 2003 og fjallar um Benigno og Marco, tvo gagnkynhneigða karlmenn 

sem hittast á sjúkrastofu þar sem Benigno vinnur og lítur eftir Aliciu, ungri ballettdansmær sem 

hefur legið í dauðadái í fjögur ár. Lydia, kærasta Marco, sem vinnur sem nautabani hefur verið 

stungin af nauti og liggur einnig í dauðadái á sama sjúkrahúsi. Marco kynnist Benigno eftir að 

hafa fylgst með honum tala við Aliciu eins og hún væri með meðvitund. Hann kennir Marco að 

tala við Lydiu og færir rök fyrir því að heili konunnar sé ráðgáta og ekki hægt að segja til um það 

hvort þær heyri í manni í dái eða ekki. Söguþráðurinn fer síðan að flakka á milli fortíðar, nútíðar 

 Alcalde, Natalia Martínez. Ser una chica Almodóvar; la movida madrileña y su legado al cine español, 201826

 Bloom, Julie. Pedro Almodóvar and His ‘Cinema of Women’. The New York Times, 201627

 Benzal, Felix Monguilot, 2015.28
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og framtíðar og tekur síðan óvænta stefnu þegar Benigno viðurkennir að hann sé ástfanginn af 

Aliciu og síðan aftur þegar Alicia verður ófrísk eftir Benigno. Myndin útskýrir hugarheim 

Benignos, án þess að dæma hann, svo áhorfandinn finni fyrir samkennd með honum, þrátt fyrir 

að hann hafi brotið á Aliciu. Þegar Alicia liggur í dái, er hún hreyfingarlaus og „viðráðanlegri” 

kona fyrir Benigno. Kona sem myndi annars aldrei laðast að honum.  

 Fyrsta atriði myndarinnar gerist í leikhússal, þar sem tvær konur eru á sviði og ganga 

stjórnlaust um sviðið með lokuð augun. Þær sjá ekki neitt, segja ekki neitt og reka sig stanslaust í 

veggi og húsgögn. Benigno og Marco sitja báðir í áhorfendasalnum, hlið við hlið án þess að 

þekkjast og fylgjast með þessum tveimur konum sem eru þá birtingarmynd líkama kvennanna 

sem þeir elska. Í næsta atriði þegar Benigno er að snyrta neglurnar á Aliciu og segja henni frá 

leikritinu, lýsir hann því hvernig maður í leikritinu hafði gengið inn á svið og fært stólana og 

borðin frá, svo þær myndu ekki reka sig í. Byrjunin á myndinni sýnir strax hvernig karlmaðurinn 

á að bjarga konunni á meðan hún sjálf getur ekki tjáð sig. Hér er í raun ekki hægt að segja að 

myndin fjalli um valdabaráttu kynjanna, þar sem konan hefur enga leið til þess að tjá sig. Marco 

og Benigno vilja báðir þóknast konunum í lífi sínu, virða þær og elska, en algerlega út frá sínum 

eigin forsendum. Konan hefur enga rödd, sem Marco virðist skilja en ekki Benigno. Þegar 

læknirinn á spítalanum segir við Marco að heili Lydíu skynji ekkert sem sé í gangi í kringum 

hana, sættir hann sig við að Lydía muni ekki vakna, en Benigno er mjög öruggur þegar hann 

segir að heili konunnar sé ráðgáta.  

„Heili konunnar er ráðgáta, sérstaklega í þessum aðstæðum. Maður þarf að  
huga sérstaklega að konum. Tala við þær, hugsa um smáatriðin, af og til.  
Gæla við þær sem oftast. Muna að þær séu til, að þær séu á lífi og að okkur  
þyki vænt um þær. Það er eina sálfræðin sem skiptir máli, og ég tala af reynslu.”  29

Hann segir þetta út frá sambandi hans við móður sína, eins og hann viti allt um konur eftir að 

hafa búið hjá mömmu sinni allt sitt líf. Alhæfir að allar konur séu eins.  

 Það sem einkennir Benigno er sjúk karlmennska (e. pathogemic masculinity), þegar hann 

beitir Aliciu valdi og barnar hana. Karlmennskan er þá ekki bara notuð sem neikvætt 

 Almodóvar, Hable con ella, 2003.29
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persónueinkenni, heldur er hún líka sjúk. Þessi sjúka karlmennska einkennir líka Lolu í Todo 

sobre mi madre, þar sem Lola er með HIV sem verður bæði henni og systur Rosu að bana.  30

3.1.1 Alicia sem staðgengill móðurinnar 

Benigno er mjög kvenlegur karakter og þess vegna halda samstarfskonur hans að hann sé 

samkynhneigður. Ást hans og virðing á konum er lykilatriði í lífi hans en hann verður sjálfur 

yfirþyrmandi. Hann hefur alist upp einn með móður sinni og býr til fantasíu í huganum um 

Aliciu og fylgist með henni alla daga út um gluggann. Þegar móðir hans deyr byrjar hann að 

nálgast Aliciu meira, sem sýnir hvernig Benigno er að reyna að finna aðra konu sem veitir 

honum skilyrðislausa ást eins og hann fékk áður aðeins frá móður sinni. Tengingin milli Aliciu 

og móður hans er eflaust byggð á hugmyndum Freuds um þá kynferðislegu þrá sem sonur ber til 

móður sinnar.  Benigno sýnir aldrei merki um losta eða kynferðislega þrá gagnvart henni, heldur 31

talar hann bara við hana. Í miðri mynd byrjar önnur mynd: The shrinking lover, sem fjallar um 

mann sem drekkur seyði sem verður til þess að hann minnkar. Hann ákveður að fara frá konunni 

sinni til þess að hún þurfi ekki að þjást við að sjá hann minnka og flytur til móður sinnar. Hún 

kemst að því hvar hann er og fer og sækir hann. Þá er konan búin að taka elskhugann frá móður 

sinni. Þegar þau liggja síðan saman í rúminu, sofnar konan og maðurinn fer að kyssa og liggja á 

brjóstunum hennar og gengur síðan niður að sköpum hennar. Kvensköp hennar eru augljóslega 

gervi, þar sem þau eru bara eitt op en það er það eina sem þarf til þess að hann klæðist úr 

fötunum og skríði inn í hana og verði þar að eilífu. Þá er eins og hann sé að skríða aftur inn í 

kvið konunnar.  Síðan er aftur klippt til Aliciu, sem sefur eins og konan í myndinni. Benigno 32

nuddar lostafullur læri hennar og talar við hana með þrá í röddinni. „Hann verður eftir inni í 

henni… að eilífu”. Greinilega farinn að finna fyrir þessari sömu þörf og maðurinn í myndinni. 

Með því að nota eyðu, þ.a.e.a.s. að ofbeldið sé gefið í skyn en ekki sýnt beint, hefur brotið ekki 

eins sláandi áhrif á áhorfandann.  

 Khatchikian, Alicja. Performance and Gender in Almodóvar’s Bodies, bls. 13.30

 Ödipusarduld er sú hugmynd sálgreinisins Sigmunds Freuds að á tilteknu skeiði á lífsleiðinni, reðurstiginu, hafi 31

allir strákar dulda kynferðislega löngun til móður sinnar og vilji að sama skapi drepa föður sinn

 Fleche, Anne. The Author’s body. Almodóvar, Film Theory, and Embodiment,  bls. 148.32
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 Brjóst Aliciu eru oft sýnd í myndinni. Að fornu voru brjóst tákn um móðureðlið, næringu, 

vernd og jafnvel allar umvefjandi tilfinningar, áður en þau breyttust í áberandi kyntákn í 

auglýsingum, kvikmyndum og tímaritum samtímans.  Þegar brjóst Aliciu eru í mynd, eru þau 33

ekki kyngerð, heldur sýnd á hlutlausan og náttúrulegan hátt þegar hún er þvegin og strokin. Í 

þessu kvikmyndaverki eru brjóstin tákn um móðureðlið, því þegar brjóst hennar fara að stækka á 

það að gefa til kynna að hún sé ófrísk. Einnig má sjá sterka tengingu milli Benigno og Aliciu 

annars vegar, og samband hans við móður sína hins vegar. Til dæmis þegar ljóst er að hann hefur 

eytt stórum hluta ævi sinni í að sjá um móður sína, snyrta hana og gera hana fína og þegar hún 

deyr er samband hans við Aliciu eins. Þetta móðureðli kemur ekki fram í sambandi Lydíu og 

Marco, því Marco segist ekki einu sinni geta snert Lydíu… eins og hann þekki ekki líkama 

hennar. Munurinn er sá að Marco hefur ekki átt þetta „sérkennilega líf” sem var aðeins helgað 

móður sinni og honum finnst því Lydía ekki vera hún sjálf heldur bara líkaminn. 

 Móðureðlið kemur líka fram í La piel que habito, þegar Marilla segir við Veru að Zeca og 

Robert séu hálfbræður. Þá er Zeca búinn að nauðga Veru og Robert búinn að skjóta Zeca. Marilla 

játar fyrir Veru að þeir hafi aldrei vitað að þeir væru bræður. Að hún hafi eignast þá með 

sitthvorum manninum og þótt mennirnir hafi verið mjög ólíkir, þá hefðu Robert og Zeca báðir 

fæðst geðveikir. Hún segir „það er mér að kenna, það rennur brjálæði í æðum mínum”, og tekur 

utan um maga sinn. Það er í eina skiptið sem móðirin, móðureðlið, er sett fram á neikvæðan hátt. 

Hvorugir synirnir sýna Marillu ást, heldur nota hana. Fyrir Robert er hún aðstoðarkona, og Zeca 

beitir hana líkamlegu valdi og bindur hana við stól. Þannig sýna þeir móður sinni óvirðingu og 

verður karlmennskan þá aftur að því neikvæða.  

4 Mörk kynlífs og ofbeldis 

Hver einstaklingur hefur líkamlegt sjálf og mörk líkamans eru misjöfn. Líkamleg mörk veita 

einstaklingnum skilning á tilverunni, og aðskilur „sjálfið” og „ekki sjálfið”. Þeir sem finna hvar 

líkamleg mörk þeirra liggja geta forðast óþægilegar snertingar eða nálægð, og sú fjarlægð 

myndar tilfinningalegt og líkamlegt öryggi. Aftur á móti þá geta þeir einstaklingar með sundruð 

 Sölvi Sveinsson. Táknin í málinu, bls. 55.33
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líkamleg mörk átt erfitt með að bera kennsl á það sem líkaminn skynjar. Þessum sundruðu 

mörkum fylgir oft tilfinningaleysi gagnvart líkamanum, eða mikil viðkvæmni sem skynjar allt 

sem ógnun.  Almodóvar notfærir sér vikvæmar aðstæður til þess að fara yfir líkamleg mörk og 34

kannar hversu langt ofbeldismenn eru tilbúnir að ganga þegar þeir finna fyrir ástríðu (e. passion). 

Þegar ofbeldi á sér stað er það oft réttlætt af hálfu ofbeldismannsins með þeim rökum að þeir 

hafi verið ástfangnir. Dæmi um það eru Benigno í Hable con ella og Sr. Berenguer,  því það eru 

yfirleitt karlmenn sem beita ofbeldi. 

 Þverstæður kynlífs og ofbeldis hafa áberandi birtingu í verkum Almodóvars frá upphafi. 

Þar sem hann laðast stöðugt að lífi og raunheimi spænskra kvenna…  Konur eru yfirleitt 35

berskjaldaðri í myndum hans en karlmenn. Þegar konur verða fyrir ofbeldi er það oft í erfiðum 

aðstæðum. T.d. var dóttir Roberts geðsjúklingur og á miklum lyfjum út af andlegum 

vandamálum og Alicia í Hable con ella lá í dái. Þarna eru aðstæðurnar viðkvæmar þegar farið er 

yfir líkamleg mörk þeirra. Kynjabaráttan kemur aftur fram í La piel que habito þegar Vicente, en 

hann var upprunalega sá sem fór yfir líkamleg mörk dóttur Roberts, er nauðgað þegar hann varð 

að konu. Þá er verið að taka allt vald af konunni. Almodóvar hefur verið sakaður um að vera 

andfemíniskur leikstjóri útaf þessu ofbeldi sem konur verða fyrir, að það geti ekki verið að hann 

beri virðingu fyrir konum þegar þær verða fyrir svona hrottalegu ofbeldi. Það eru skiljanleg rök, 

en Almodóvar er þekktur fyrir að fara yfir siðferðismörk í myndum sínum og það er auðvelt að 

hneyksla áhorfandann með því að fara yfir mörk konunnar, þar sem ímynd konunnar er kvenleg, 

saklaus, hrein og viðkvæm. 

 Karlmannslíkaminn er líka kyngerður í verkum Almodóvars, en aðallega þegar það 

kemur að sambandi samkynhneigðra manna. Í La mala educación er líkaminn mjög kyngerður, 

strax þegar Ignacio og Enrique eru ungir drengir. Almodóvar gengur yfir siðferðisleg mörk í 

upphafi sambandsins, þar sem þeir snerta hvor annan kynferðislega í bíósal á almannafæri. Það 

atriði er mjög ögrandi fyrir áhorfandann, því það er erfitt að tala um kynferðislega vakningu 

ungmenna. Þar að auki eru þeir í kaþólskum skóla, sem bæði er mótfallinn sambandi einstaklinga 

 Käll, Lisa Folkarson. Bodies, Boundaries and Vulnerabilities: Vulnerable bodies and Embodied Boundaries,  34

bls. 1.

 William, Peter. Acts of Violence in Almodóvar, bls. 101. 35
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af sama kyni og kennir börnum að sjálfsfróun sé synd.  Þess vegna finnur Ignácio fyrir iðrun 36

sem drengur, þrátt fyrir að skólastjórinn sé sjálfur að misnota hann. Það sem hann gerði var rangt 

þar sem hann fann sjálfur fyrir kynferðislegum hugsunum. Kenningar voru uppi um hvort áfall 

geti gert það að verkum að transeinstaklingar upplifi sig ekki sem sitt líffræðilega kyn. Þessar 

kenningar eru úreltar en í La mala educación er persóna Ignácios svo mikil ráðgáta að 

áhorfandinn spyr sig hvað hafi gerst; hvort Ignácio sé trans eftir að hann hafi verið sviptur 

sakleysi sínu í æsku af skólastjóranum. Þetta er algengt þegar horft er á myndir eftir Almodóvar, 

það er óljóst hverjar afleiðingarnar eru þegar farið er yfir líkamleg mörk. Áhorfandinn verður að 

fylla inn í eyðurnar. Í þessu tilviki er farið yfir líkamleg mörk barns sem er ögrandi og 

hneykslandi fyrir áhorfandann, sérstaklega þar sem hlið ofbeldismannsins er líka útskýrð. Það er 

það sem er sérstakt við nálgun Almodóvars: ofbeldismaðurinn er útskýrður en ekki dæmdur.  

  

4.1 Getnaðarlimurinn sem vopn eða unaðstól 

Kynhneigð karlmanna er oftast sýnd út frá kynfærum þeirra, en getnaðarlimurinn kemur bæði 

fyrir sem vopn sem er notað til að undiroka annan aðila og veldur sársauka, og sem fyrirbæri sem 

vekur upp girnd og unað. Þetta er sýnt með mörkum milli kynlífs og ofbeldis.  Í La mala 37

educación eru tvö atriði þar sem limurinn merkir hið síðarnefnda. Fyrra atriðið er mjög gróft, þar 

sem Zahara (Juán sem hlutverk Ignácios í handritinu), fer heim með manni sem er undir miklum 

áhrifum áfengis og sofnar í miðjum klíðum. Þá ætlar Zahara að stela af honum en hættir við 

þegar hann sér á skilríkinu í veskinu hans að þetta sé Enrique, fyrsta ástin hans. Þá hefur hann 

samfarir með honum, þó Enrique sé enn sofandi og verði ekki var við hvað Zahara sé að gera. 

Atriðið sjálft er hluti af handritinu, en ekki raunveruleikanum, en það breytir því ekki að atriðið 

fer yfir siðferðisleg mörk. Þetta atriði sýnir hvernig kynlíf milli samkynhneigðra karlmanna er 

gróft og mörkin ekki þau sömu og í kynlífi milli karls og konu. Atriðið væri allt öðruvísi ef 

Enrique væri sofandi kona en þar sem þetta eru tveir karlmenn er upplifunin öðruvísi. Síðan 

 Catholic Education Resource Center, Masturbation. Sótt 19.03.2020 af: https://www.catholiceducation.org/en/36

marriage-and-family/sexuality/masturbation.html

 Urios-Aparisi, Eduardo. The Body of Love in Almodóvar’s Cinema: Metaphor and Metonymy of the Body and 37

Body Parts, bls. 191.
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færist söguþráðurinn aftur í raunveruleikann, þar sem karlmannslíkaminn er kyngerður eins og 

kvenlíkaminn er oftast kyngerður í kvikmyndum. Þá fara Enrique og Juán/Angel saman í sund, 

þegar Enrique heldur ennþá að Angel sé Ignácio. Angel afklæðir sig á meðan Enrique horfir 

lostafullum augum á hann en Angel er hinsvegar bældari, klæðir sig ekki úr nærbuxunum áður 

ein þeir fara í sundlaugina á meðan Enrique er alveg nakinn. Þegar þetta gerist er búið að fara 

yfir samband þeirra þegar þeir voru drengir en ekki alveg ljóst að Angel sé í raun Juán. Þegar 

Enrique síðan kemst að því að Angel sé Juán, notfærir hann sér stöðu sína sem leikstjóri og 

stundar kynlíf með honum en einblínir á að Juán hafi „leyft sér að sofa hjá sér”. Þá er litið 

framhjá raunverulegri kynhneigð Juáns, þar sem hann er sjálfur að nota líkama sinn til þess að fá 

hlutverkið sem hann langar í. Í lok myndarinnar, þegar Sr. Berenguer viðurkennir fyrir Enrique 

að hann og Juán hefðu myrt Ignácio, kemur í ljós að Juán hafði notað líkama sinn sem vopn 

áður: Stundað kynlíf með Sr. Berenguer svo hann myndi borga skólagöngu sína og gefa honum 

gjafir. Sr. Berenguer verður var við þetta en lýsir sjálfur lostanum sem hann fann fyrir þegar hann 

sá Juán í fyrsta sinn og hvernig hann hafi þráð hann meira eftir hverja heimsókn. Í lok 

myndarinnar, er eftirtexti sem segir að Juán hafi gifst konu. Þannig er litið framhjá raunverulegri 

kynhneigð Juáns en hann virtist ekki laðast að þeim mönnum sem hann var með, heldur notaði 

líkama sinn til þess að ná fram því sem hann vildi. Þetta er einhvers konar útfærsla á vændi. 

Þannig má sjá hvernig limurinn á að veita unað. Hugmyndin um að líkamleg fegurð tengist 

aðallega konum á ekki við í La mala educación, heldur er þetta heimur karla, þar sem karlmenn 

kyngera líkama Juáns í atriðum þar sem myndavélin festist á líkama hans þegar hann er hálf 

nakinn, nýkominn úr sundi eða heima hjá sér. 

 Í La piel que habito er limurinn notaður til þess að valda sársauka. Þetta sést þegar Zeca, 

bróðir Roberts, kemur heim til Roberts þegar hann er ekki heima og sér Veru. Þar sem Vera lítur 

alveg eins út og fyrrverandi kona Roberts, sem Zeca átti í ástarsambandi við áður en hún lést, fer 

hann strax að finna leið til þess að komast inn í herbergið þar sem hún er lokuð inni. Þegar hann 

kemst inn í herbergið reynir Vera að komast undan en Zeca yfirbugar hana með valdi. Þegar 

hann nauðgar henni segir hún við hann að hann sé að meiða hana, en þá heldur hann fyrir munn 

hennar og segir henni að þegja, því hann sé ekki að ná að einbeita sér. Þegar Robert og Vera 

byrja að stunda kynlíf saman finnur Vera fyrir miklum sársauka, sem hún segir fyrst að sé útaf 
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Zeca. Þá er getnaðarlimurinn ekki vopn en heldur ekki unaðstól. Robert vill halda utan um hana 

og vernda hana en hann þarf alltaf meira á henni að halda. Hann er að leita að ást með konu sem 

er ekki kona og það er ástæðan fyrir því að limurinn veitir Veru ekki unað. Þá er spurning hvort 

kynlíf Veru og Roberts sé ofbeldi og að Vera sé með stokkhólmsheilkennið, sem er hugtak sem 

vísar til jákvæðs tilfinningasambands gísls við gíslatökumann sinn.  Í lok myndarinnar, þegar 38

Vera virðist hafa sætt sig við sitt nýja kyn og er að undirbúa kynlíf með Robert, fer hún að ná í 

sleipiefni en tekur í staðinn upp byssu og skýtur Robert til bana. Byssur eru oft notaðar sem 

reðurtákn, og því sýnir hún í lokin hvernig hún er ennþá Vicente.  

 Eitt öfgakenndasta dæmið um að getnaðarlimurinn veiti unað er í Hable con ella. Alicia 

vaknar úr dái eftir fjögur ár, og Marco fer að leiði Benignos og segir við hann „Alicia er vöknuð, 

þú vaktir hana”. Þar er getnaðarlimurinn ekki bara unaðstól, heldur er getnaðarlimurinn svo 

áhrifamikill að hann vakti Aliciu úr dái. Þetta minnir á ævintýri eins og Þyrnirós og Mjallhvít, 

þar sem prinsessan þarf koss frá prinsinum til þess að vakna. Það hefur þó lengi verið deilt um 

það hvort boðskapurinn í þessum ævintýrum sé slæmur hvað varðar samþykki kvenna. Í Hable 

con ella tekur Almodóvar þessar aðstæður skrefi lengra, þar sem áhorfandinn sér ekki Benigno 

bara sem ofbeldismann, heldur ástfanginn prins sem vekur prinsessuna úr dái.  

5 Niðurlag 
Líkaminn spilar gífurlega stórt hlutverk í verkum Almodóvars, bæði til þess að vekja upp 

tilfinningar hjá áhorfandanum og til þess að brjóta niður staðalímyndir, ekki bara karla og 

kvenna, heldur líka staðalímyndir samkynhneigðra og transeinstaklinga. Hægt er að segja að 

Almodóvar endurskilgreini kyn út frá sínum eigin forsendum. Einræða Agrado er mjög gott 

dæmi um hvernig hugmyndir Almodóvars um kyn og líkama tengjast. Hugmyndin um líkamlega 

fegurð er misjöfn eftir myndum en beinir athyglinni að því hvað það er dýrt fyrir transkonur að 

öðlast fullkominn kvenlíkama. Líkaminn verður þó ekki fullkominn fyrr en þær komast í sátt við 

sjálfa sig og öðlast sinn eigin persónuleika. 

 Hið jákvæða tilfinningasamband gísls við gíslatökumann sinn er talið hluti af sálrænum vörnum sem leyfir 38

gíslinum að finna til samúðar með kvalara sínum og sætta sig við aðstæður sínar.
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  Kvenlegur persónuleiki er mun áhrifameiri en karlægur persónuleiki, sem má sjá í öllum 

þeim kvikmyndaverkum sem voru valin. Þótt að gagnkynhneigðir karlmenn komi fram í 

myndum Almodóvars í aðalhlutverki, eru þeir yfirleitt veiklyndir, hugsa ekki rökrétt og tala við 

konur án þess að hlusta á þær á móti. Þeir þrá konuna út frá sínum eigin þörfum. Það er 

kaldhæðnin að baki Hable con ella. Á meðan Lydía er á lífi sést hvernig Marco hefur mikla þörf 

til þess að tala við hana án þess að hlusta á hana til baka. Sama gerist milli Benigno og Aliciu. 

Þeir skapa sinn eigin raunheim. Á meðan kvenheimurinn er sterkari.  

 Barátta kynjana er lykilatriði í þessum fjórum kvikmyndaverkum, sem kemur fram með 

orðræðu, persónueinkennum og líkamanum. Karlmaðurinn þarf á konunni á halda, hvort sem það 

er til að hlusta á sig, elska sig eða koma í móðurstað. Konan þarf ekki á karlmanninum að halda, 

því hann bæði beitir ofbeldi og verður öðrum að bana. Munurinn á kyni og kynferði er mjög 

augljós, þar sem helstu karakterarnir eru þeir sem fara ekki eftir almennum kynjareglum 

samfélagsins. Líkamleg mörk hafa djúpt gildi þar sem konur eru fórnarlömb, á meðan 

transkonur, eins og Agrado, og karlmenn, eins og Juán, eru ekki eins viðkvæm þegar kemur að 

líkamlegum mörkum. Agrado svarar fyrir sig þegar einhver snertir líkama hennar á óviðeigandi 

hátt, eða beitir hana ofbeldi. Juán notar líkama sinn til að tæla karlmenn og fá það sem hann vill, 

þótt hann laðist ekki að þeim sem sofa hjá honum. Konur eru þá viðkvæmari þegar farið er yfir 

líkamleg mörk, sem er kaldhæðnislegt þar sem Almodóvar notar kvenleikann sem styrkleika. 

Þessar fjórar kvikmyndir nálgast kynjahugmyndir á mismunandi hátt. Í Todo sobre mi madre er 

einblínt á kynjatvíhyggju og hvað gerist þegar tvö kyn blandast saman í eitt. Móðurleikinn og 

kvenleikinn er þá svo heilagur að konur þurfa ekki á karlmanni að halda. Þótt Estaban, sonur 

Manuelu, hafi lýst því hvernig hann hafi alltaf vantað annan helminginn af sjálfum sér því hann 

þekkti ekki föður sinn, þá er mjög skiljanlegt að Manuela hafi tekið þá ákvörðun að flytja burt 

frá Barcelona án þess að segja Lolu frá því að hún væri barnshafandi. Til þess að leggja áherslu á 

slæm áhrif Lolu, verður hún systur Rosu að bana; en systir Rosa var saklaus ung stúlka sem 

sýndi ekki þennan móðurleika sem einkenndi aðrar konur í myndinni, eins og Agrado og 

Manuelu. Hún var ennþá eins og barn.  

 Hable con ella sýnir mörk kvenlíkamans og hvernig karlmenn brjóta þau mörk.  Sú mynd 

sýnir berskjaldaðan og viðkvæman líkama konunnar. Eina hlutverk líkama Alicu, þegar hún 
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liggur í dái, er að vera til staðar fyrir karlmanninn. Myndin sýnir líka móðureðlið, en út frá 

líkamanum, því hún er meðvitundarlaus og þá sést aðeins hvernig líkami hennar breytist við 

þungunina. Í myndinni er konan sjálf viðkvæm, hrein, saklaus og sú ímynd er brotin niður af 

Benigno. Einnig má sjá afleiðingar ofbeldis  þegar brotið er á líkama barns í La mala educación. 

Í þeirri mynd er athyglinni beint að samkynhneigða- og translíkamanum sem er leið Almodóvars 

til að koma kvenleikanum að í persónum sínum. Myndin einblínir á kyngervingu líkamans, en 

bara út frá heimi karlmannsins. Translíkaminn er settur á stall til þess að sýna líkamlegu 

fegurðina, því kvenlíkamanum fylgir stolt. Hinsvegar er það öðruvísi í La piel que habito, sem 

sýnir raunverulega hver munurinn er á kynskiptingu og kynleiðréttingu. Líkaminn er þá 

kynferðislegt aðdráttarafl, þar sem karlmaðurinn ræður ekki við sig og þarf að fá kynferðislega 

útrás. Þegar Vicente gerir sér grein fyrir valdinu sem fylgir kvenlíkamanum, fer hann að notfæra 

sér það og breytist í tálkvendi . Hann tælir Robert til þess að losna úr einangrun og notar 39

líkamann til þess, með því að haga sér eins og konur „eiga” að haga sér, án þess að upplifa 

sjálfan sig sem konu. Hvort sem Vicente er er í kvenlíkama, þá heldur hann enn í gamla sjálf sitt, 

sem sést þegar hann kyssir gamla mynd af sjálfum sér áður en hann skýtur Robert í hausinn.  

 Hægt er að kafa mun dýpra inn í þennan líkamlega og kyngerða heim Almodóvars, fara 

yfir fleiri myndir sem taka fyrir önnur málefni tengd kyni og líkama. Það er augljóslega mikil 

hugsun bakvið birtingarmynd líkamans í verkum hans. Jafnvel má sjá aukaatriði í bakgrunni, 

eins og málverk og styttur, sem sýna líkamann á hátt sem tengist söguþræðinum. Þessi fjögur 

kvikmyndaverk sem voru greind í þessari ritgerð sýna þó vel hvernig Almodóvar notar líkamann 

til að hneyksla, ögra eða vekja upp óvenjulegar tilfinningar. Leikstjórinn sem einkenndi frjálsu 

menninguna eftir spænsku borgarastyrjöldina er enn í dag að ná að fanga þessa sömu Almodóvar 

stemningu sem vekur okkur áhorfendur til umhugsunar. Hugsa til dæmis um kyn okkar, sjálfið, 

líkamleg mörk okkar og að líkamleg fegurð komi á endanum úr okkar eigin hugarheimi. 

 e. Femme fatale. Kona sem menn fórna öllu fyrir. 39
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