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Ágrip 

Í þessari ritgerð er kvikmyndin Keimur af kirsuberjum (1997, Tam-e Gilas) eftir íranska 

leikstjórann Abbas Kiarostami greind út frá kenningum bandaríska 

kvikmyndafræðingsins Davids Bordwell um breytufrásögnina. Skrif Bordwells og 

annarra fræðimanna um breytufrásögnina eru rakin og gerð tilraun til að gefa af þeim 

heildstæða mynd. Bordwell setti fram hugmyndir sínar um breytufrásögnina í bókinni 

Narration in the Fiction Film (1985), þar hann sem greindi frá fimm frásagnarformum 

innan frásagnarkvikmynda. Auðkennandi þáttur breytufrásagnarinnar umfram önnur 

frásagnarform er að stíll er mótandi afl innan frásagnarinnar. Í breytufrásagnarlegri 

greiningu er einblínt á stílíska þætti kvikmynda og hvernig þeir skapa reglu, umfram 

merkingu, innan frásagnanna. 

Í greiningunni á Keimi af kirsuberjum er samspil kvikmyndatöku og klippingar 

skoðað sem mótandi breyta frásagnarinnar. Til grundvallar greiningarinnar er tekið saman 

yfirlit um ævi og feril kvikmyndaleikstjórans Abbas Kiarostami og reynt að skýra 

sögulegt, listrænt og menningarlegt samhengi kvikmynda hans. Þar að auki er stuttlega 

gefin mynd af sýningum og viðtökum á kvikmyndum Kiarostamis á Íslandi.  
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1 Inngangur 

Stuttu eftir árdaga kvikmyndarinnar á þriðja og fjórða áratugi síðustu aldar varð 

formalísk nálgun í skrifum fræðimanna um miðilinn ráðandi.1 Á þeim tíma var 

kvikmyndagerð í miklum blóma og alþjóðleg útbreiðsla hennar í örum vexti. Almennt 

taldist hún þó til alþýðuskemmtunar og má jafnvel segja að kvikmyndaformið hafi liðið 

fyrir vinsældirnar þegar kom að fræðilegri umfjöllun um verðleika þess. Fræðileg 

umræða um kvikmyndina grundvallaðist þannig á þörfinni til að sanna listrænt gildi 

hennar; að kvikmyndin stæði jafnfætis hinum klassísku listgreinum: bókmenntum, 

myndlist, leiklist, tónlist og svo mætti lengi telja. Skrifin gengu gjarnan út á að 

undirstrika sérstöðu miðilsins umfram önnur listform, og voru þá eðli málsins 

samkvæmt formræn atriði kvikmyndarinnar til náinnar skoðunar.2 Samhliða þessari 

þróun voru rússnesku formalistarnir3 að hasla sér völl, sem áhrifamiklir kenningasmiðir 

á sviði bókmenntafræði, en kenningar þeirra (ekki síst áhersla þeirra á framandgervingu 

(rús. ostranenije))4 höfðu, og áttu eftir að hafa, talsverð áhrif á kvikmyndafræði.5  

Formalísk skrif í kvikmyndafræðum einblína á formræna eða tæknilega þætti 

kvikmyndagerðar, til að mynda lýsingu, notkun tónlistar og/eða hljóðs, sviðsmynd, 

litanotkun, samsetningu myndar, kvikmyndatöku og klippingar og skoða hvaða áhrif 

notkun og/eða samspil þessara þátta framkallar. Formalísk efnistök sneiða á þann hátt 

frá innsetningu merkingar af hálfu greinandans (og standa í andstöðu við túlkunar- og 

táknfræðilegan lestur) á textann sem er til greiningar. Í yfirlitsbókinni The Major Film 

Theories telur kvikmyndakenningasmiðurinn Dudley Andrew til þá Hugo Münsterberg, 

Sergei Eisenstein, Rudolf Arnheim og Béla Balázs sem mikilvægustu hugsuði fyrstu 

bylgju formalískra kvikmyndakenninga.6 Óhætt er að fullyrða að bók Rudolfs Arnheim, 

Um kvikmyndalistina, hafi reynst mikilvæg í mótun kvikmyndafræði seinni tíma, en hún 

 
1 Andrew, J. Dudley, The Major Film Theories, New York: Oxford University Press, 1976, bls. 77. 

2 Björn Ægir Norðfjörð, „Inngangur“, Um kvikmyndalistina, Rudolf Arnheim, þýð. Björn Ægir Norðfjörð, 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2013, bls. 9-70, hér bls. 18-19. 

3 Þar á meðal Roman Jakobson og Viktor Shklovskíj en skrif þeirra má finna í íslenskri þýðingu í Garðar 

Baldvinsson; Kristín Birgisdóttir; Kristín Viðarsdóttir, Spor í bókmenntafræði 20. aldar, Reykjavík: 

Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991. 

4 Framandgerving er fyrirferðamikil í verkum Kiarostamis. Hér er henni lýst út frá skrifum Shklovskíjs: 

„að vekja skynjun viðtakandans með því að hafna þeim aðferðum sem hafa orðið vana og endurtekningu 

að bráð. Leita bæri aðferða og tækni sem hrífa orð og hluti og fyrirbæri út úr fangelsi vanans og 

sjálfvirkrar viðtöku, gera orð og hluti nýja, endurheimta næmleika fyrir þeim og áhrifamætti þeirra með 

því ekki síst að gera allt framandlegt og „erfitt“ í skynjun viðtakandans.“ Árni Bergmann, „Hver var 

Viktor Shklovskíj og hvert var hans framlag til bókmenntafræðinnar?“, Vísindavefurinn, 3. efnisgrein. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=58510. [Sótt 4. september 2020]. 

5 Björn Ægir Norðfjörð, „Inngangur“, bls. 57. 

6 Andrew, J. Dudley, The Major Film Theories, bls. 76-77. 
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kom út í íslenskri þýðingu kvikmyndafræðingsins Björns Ægis Norðfjörð árið 2011. 

Bók Arnheims á rætur í skynheildarsálfræði en Björn Ægir segir að halda „mætti því 

fram að formræn greingarleið Arnheims hafi mótað mjög alla kennslu í 

kvikmyndagreiningu, ekki síst frá og með útgáfu bókar Davids Bordwell og Kristin 

Thompson Film Art árið 1979 […]“.7 Nálgun Bordwells og Thompson hefur gjarnan 

verið kölluð nýformalísk. Það er vegna þess að formalískri aðferðarfræði er mætt með 

sjónarhorni hugrænna fræða (e. cognitive theory) þar sem kallað er eftir „vísindalegri 

greiningu á upplifun áhorfandans (fremur en „skapandi“ túlkun greinandans)“.8 Bók 

Bordwells Narration in the Fiction Film er gjarnan talið öndvegisrit innan hugrænna 

fræða í kvikmyndafræði,9 en sótt er í brunn kenninga hennar í ritgerð þessari þar sem 

breytufrásögnin (e. parametric narration)10 verður til umfjöllunar. Í grófum dráttum eru 

breytufrásagnir þær frásagnir þar sem stíll verður mótandi afl og er ekki undirskipaður 

fléttu (e. plot) kvikmyndarinnar. 

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar urðu íranskar kvikmyndir fyrirferðarmiklar 

á sjónarsviði alþjóðlega listabíósins og var talað um „nýja íranska bíóið“ í því 

samhengi.11 Á þessum tíma var pólitísk staða Írans flókin í alþjóðlegu samhengi og 

ímynd landsins í hinum vestræna heimi var af afturhaldssömu harðræðisríki og 

kvikmyndir þaðan álitnar „framandi“.12 Kvikmyndirnar unnu til verðlauna á helstu 

kvikmyndahátíðum Evrópu og sköpuðu sér sérstöðu fyrir raunsæislegar aðferðir, 

húmaníska nálgun og formræna fágun. Fremstur í flokki var leikstjórinn Abbas 

Kiarostami en kvikmynd hans Hvar er hús vinarins? (1986, Khaneh-ye Dust Kojast?) 

hlaut verðlaun á kvikmyndahátíðinni í Locarno árið 1988 og ruddi leiðina fyrir 

holskefluna sem fylgdi í kjölfarið. Með hverri kvikmynd sem Kiaorstami sendi frá sér í 

framhaldinu óx vegur hans og orðspor í alþjóðlegu samhengi, sem náði líklega hámarki 

með sigri Gullpálmans á kvikmyndahátíðinni í Cannes fyrir kvikmyndina Keimur af 

kirsuberjum (1997, Tam-e Gilas) árið 1997. Hann skipaði sér sess sem einn helsti 

 
7 Björn Ægir Norðfjörð, „Inngangur“, bls. 57.  

8 Sama heimild, bls. 58. 

9 Robert Stam, Film Theory: An Introduction, New York: Blackwell Publishing, 2012, bls. 236. 

10 Þýðingin breytufrásögn er fengin úr grein Björns Ægis Norðfjörð og mun ég framvegis notast við 

hugtakið breytur fyrir hið enska parameters, og einnig notast við fleiri þýðingar hugtaka úr greininni. 

Björn Ægir Norðfjörð, „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda: Um skilgreiningarvanda kvikmyndarinnar í 

ljósi módernískra hefða“, Ritið, 3/2014, bls. 57-84, hér bls. 80. 

11 Azadeh Farahmand, „Perspective on Recent (International Acclaim for) Iranian Cinema“, The New 

Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity, ritstj. Richard Tapper, London: I.B. Tauris, 2002, 

bls. 86-108, hér bls. 87. 

12 Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, Urbana: University of Illinois Press, 

2018, bls. 3. 
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kvikmyndahöfundur (fr. auteur) alþjóðlega listabíósins13 og var mærður af 

starfsfélögum sínum eins og Akira Kurosawa og Jean-Luc Godard sem jafnoki og 

meistari miðilsins.14 Bandaríski kvikmyndagerðarmaðurinn og gagnrýnandinn Godfrey 

Cheshire lýsti verkum hans sem „ómótstæðilegri blöndu grófleika og hluttekningu 

ítalska nýraunsæis og sérvitrum formalisma frönsku nýbylgjunnar“, og taldi rökrétt að 

honum yrði hampað í Evrópu sem kvikmyndagerðarmanni.15 

Kvikmyndir Kiarostamis eru gjarnan á óljósum mörkum heimildamyndagerðar 

og leikinna frásagnarmynda og er árekstur og samsláttur hins tilbúna og hins 

raunsæislega rauður þráður í gegnum höfundaverk hans.16 Í myndum sínum notar hann 

gjarnan ótilbúna tökustaði og ólærða leikara sem tala oftar en ekki sjaldgæfar mállýskur 

etnískra minnihlutahópa til að hanna söguheim sem stendur raunveruleikanum næst. Á 

hinn bóginn bera myndirnar gjarnan sjálfmeðvitaða eða sjálfvísandi eiginleika sem 

afbyggja raunsæislegan táknbúning söguheimsins. Fræðimenn, meðal annars Jean-Luc 

Nancy17, hafa bent á að í stað þess að færa áhorfandann frá raunsæi myndanna hafa 

framandgervingarbrögð þeirra öfug áhrif og geri kvikmyndaraunveruleikann enn 

 
13 Hvort beri að líta á Kiarostami sem fyrst og fremst íranskan eða alþjóðlegan kvikmyndahöfund er 

algengt umræðuefni meðal helstu sérfræðinga verka hans. Hamid Naficy, prófessor við Northwestern 

háskóla í síðnýlendubíói og höfundur fjögurra binda um íranska kvikmyndasögu A Social History of 

Iranian Cinema, telur Kiarostami í senn vera staðbundnasta og alþjóðlegasta íranska 

kvikmyndaleikstjórann. Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Taste of Cherry“ [Blu-ray aukaefni], Taste of 

Cherry (1997), The Criterion Collection, 2020. Hamid Dabashi, prófessor í írönskum fræðum og 

samanburðarbókmenntum við Columbia háskóla í New York, talar um Kiarostami, í bók sinni Close-up 

um íranska kvikmyndagerð, sem arftaka persneskrar ljóðahefðar en gagnrýndi hann síðan harðlega fyrir 

kvikmyndina Vindurinn mun bera okkur (1999, Baad Mara Khahad Bord) og taldi myndina framandgera 

land og þjóð fyrir erlenda áhorfendur. Hamid Dabashi, Close Up: Iranian Cinema Past, Present and 

Future, London/New York: Verso, 2001, bls. 257-28. Höfundar víðlesnustu bókarinnar um kvikmyndir 

Kiarostami, bandaríski kvikmyndagagnrýnandinn Jonathan Rosenbaum og íransk-bandaríski 

kvikmyndafræðingurinn og leikstjórinn Mahrnez Saeed-Vafa líta Kiarostami einnig ólíkum augum í þessu 

samhengi. Rosenbaum metur hann umfram allt sem alþjóðlegan höfund en Saeed-Vafa telur 

kvikmyndirnar fyrst og fremst koma úr írönskum veruleika. Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, 

Abbas Kiarostami, bls. 81. 

14 Kurosawa ku hafa sagt: „The films of Abbas Kiarostami are extraordinary. Words cannot describe my 

feelings about them and I simply advise you to see his films…When Satyajit Ray passed on, I was very 

depressed. But after seeing Kiarostami’s films, I thanked God for giving us just the right person to take 

his place.“ Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema Volume 4: The Globalizing Era 1984-

2010, Durham: Duke University Press, 2012, bls. 179. 

15 [þýð.] „whose films combine neorealism‘s empathetic grit with the nouvelle vague‘s brainy and 

idiosyncratic formalism“. Tilvitnunin í Cheshire er sett fram í samhengi við velgengi Kiarostamis í 

Frakklandi og Evrópu, umfram aðra íranskra leikstjóra. Almennt er Cheshire mikill talsmaður þess að 

Kiarostami sé ekki skoðaður í gegnum evrópumiðaða linsu gagnrýnenda, þar sem áhrifavaldar hans voru 

ekki evrópska listabíóið heldur eigið líf og írönsk ljóðlist og menningararfleifð. Godfrey Cheshire, „A 

Cinema of Questions“, Film Comment, 32/4, júlí/ágúst 1996, bls. 34-6 og 41-43, hér bls. 36. 

16 Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Taste of Cherry“. 

17 Jean-Luc Nancy er áhrifamikill franskur meginlandsheimspekingur sem ritaði bók, The Evidence of 

Film, um kvikmyndir Kiarostami.  
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raunverulegri og meira heillandi.18 Óhætt er að segja að kvikmyndir Kiarostamis séu 

ekki síst athyglisverðar í formrænu ljósi og því þykir mér verðugt að greina eitt 

meginverka Kiarostamis út frá formalískri aðferðarfræði. 

Ritgerðin samanstendur af þremur meginköflum. Inngangi fylgir stuttur undirkafli 

þar sem er farið yfir sýningar kvikmynda, almenna umfjöllun og fræðilega umræðu um 

Abbas Kiarostami hér á landi. Í öðrum kafla ritgerðar er farið yfir ævi og feril 

kvikmyndaleikstjórans og fjallað um hið sögulega, menningarlega og listræna samhengi 

kvikmynda hans. Þannig er lagður grunnurinn að greiningunni í síðari hluta 

ritgerðarinnar.19 Í þriðja kafla ritgerðarinnar er breytufrásagnarkenning Bordwells kynnt 

í ítarlegu máli og umfjöllun annarra fræðimanna um breytufrásögnina einnig gerð skil. Í 

fjórða og lengsta kafla ritgerðarinnar er að finna formalíska greiningu á kvikmyndinni 

Keimi af kirsuberjum út frá kenningum Bordwells um breytufrásögnina. Stílískir þættir 

eru skoðaðir gaumgæfilega og greindir í heildrænu samhengi og fjöldi myndadæma (en 

þau má finna í enda kaflans)20 eru notuð því til skýringar. Á þennan hátt er frásögn 

kvikmyndarinnar mátuð inn í frásagnarlíkan Bordwells. Í lokaorðum eru meginatriði 

dregin saman og ályktanir dregnar af þeim. 

1.1 Kiarostami á Íslandi 

Fyrsta kvikmynd Abbas Kiarostami sem barst í íslenskt kvikmyndahús var Undir 

ólífutrjánum (1994, Zir-e Derakhtan-e Zeytun)21 en hún var sýnd í Regnboganum árið 

1996 á Kvikmyndahátíð í Reykjavík (síðar sýnd á RÚV árið 2005). Á hátíðinni var 

einnig til sýninga Hvíta blaðran (1995, Jafar Panahi, Badkonak e Sefid) en Kiarostami 

 
18 Jean-Luc Nancy, The Evidence of Film, þýð. Christine Irizarry og Verena Andermatt Conley, Brussel: 

Yves Gevaert Publisher, 2001, bls. 26. 

19 Tekið er mið af sögulegri skáldskaparfræði (e. historical poetics) sem Bordwell aðhyllist. Fyrsta skref 

skáldskaparfræðinnar er alltaf að skoða textann fyrst, en þó er það ekki endilega síðasta skrefið. Því er 

ekki um hreinan formalisma að ræða, þar sem ekkert nema textinn er til greiningar. David Bordwell, 

„Historical Poetics of Cinema“, The Cinematic Text, ritstj. R. Barton Palmer, New York: AMS Press, bls. 

369-398.  

20 Einnig má finna myndadæmin í aukaskjali sem ber heitið „myndadaemi_keimur.pdf“ ásamt ritgerðinni 

á skemman.is. Ef ritgerðin er lesin í tölvu er gefinn kostur á að skoða myndadæmin án þess þurfa að fletta 

neðst í ritgerð í hvert skiptið og þess í stað skipta yfir í myndadæmaskjalið, sem gæti reynst þægilegra í 

notkun. 

21 Íslenskar þýðingar á kvikmyndatitlum í ritgerðinni eru sóttar í fyrirmyndir í fjölmiðlum og fræðirit í 

tengslum við fyrri sýningar kvikmyndanna eða fræðilega umræðu hér á landi. Állinn, 

Farandverkamaðurinn, Himnabörn, Hin ljúfa eilífð, Hvar er hús vinarins?, Hvíta blaðran, Keimur af 

kirsuberjum, Nærmynd, Síðasta ár við Marienbad, Spegillinn, Undir ólífutrjánum, Vegirnir, Við verðum 

að lifa eru dæmi um þetta. Aðra kvikmyndatitla þýddi undirritaður.  
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er titlaður handritshöfundur hennar.22 Fyrsta hérlenda almenna umfjöllunin um uppgang 

Kiarostamis sem kvikmyndaleikstjóra og íranskrar kvikmyndagerðar er að finna í grein 

Jóhönnu Kristjánsdóttur „Endurreisn að verða í íranskri kvikmyndagerð“ í Lesbók 

Morgunblaðsins í janúar 1997. Í henni er brugðið upp almennri mynd af ferli 

Kiarostamis, myndum hans, einkennum þeirra og fjallað um velgengi þeirra sem og 

annarra íranskra kvikmynda á alþjóðlegum vettvangi.23 Næstu misserin þar á eftir var 

nafn Kiarostamis ögn tíðar á síðum dagblaðanna þegar Keimur af Kirsuberjum hlaut 

Gullpálmann í Cannes. Það þótti ekki síður markvert fyrir þær sakir að myndin fjallar 

um sjálfsmorð og andstaða íranskra yfirvalda við sýningu myndarinnar vegna þess var 

sögð mikil.24 Keimur af kirsuberjum var síðan sýnd í Háskólabíó árið 1998 á 

kvikmyndahátíðinni Vorvindum.25 Hún hlaut þriggja stjörnu dóm frá þáverandi 

kvikmyndagagnrýnanda Morgunblaðsins og glæpasöguhöfundinum Arnaldi 

Indriðasyni, en í dómnum segir hann um „klassíska vegamynd að ræða þar sem 

endatakmarkið er dauðinn.“26 

Frægðarsól Kiarostamis á Fróni reis hvað hæst árið 2005 er hann var handhafi 

sérstakra heiðursverðlauna alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, RIFF. Að 

því tilefni var sett upp ljósmyndasýning hans Vegir Kiarostamis í húsakynnum 

Orkuveitu Reykjavíkur við Bæjarháls, en einnig stýrði hann námskeiði í hátíðarsal 

Háskóla Íslands á vegum kvikmyndahátíðarinnar.27 Á hátíðinni var stuttmyndin 

Vegirnir (2006, Roads of Kiarostami) sýnd ásamt mörgum af lykilverkum hans: Hvar er 

hús vinarins?, Heimavinna (1988, Mashgh-e Shab), Nærmynd (1990, Namay-e Nazdik), 

…Og lífið heldur áfram (1992, …Va Zendengi Edameh Darad), Keimur af kirsuberjum 

og Tíu (2002, Ten). Töluvert var fjallað um komu Kiarostamis til landsins í íslenskum 

fjölmiðlum og er ekki úr vegi að nefna tveggja síðna viðtal Árna Þórarinssonar við 

 
22 Í auglýsingu Kvikmyndahátíðarinnar er Kiarostami kallaður „einn fremsti leikstjóri samtímans“ og 

nefnt að hann sé „skáld, sögumaður og heimspekingur og þessi mynd býr yfir ótrúlegri fegurð“. Höfundur 

óþekktur, „Kvikmyndahátíð í Reykjavík“, Morgunblaðið, 24. október 1996, bls. 13. Höfundur óþekktur. 

„Undir ólífutrjánum“, DV, 22. janúar 2005, bls. 58. 

23 Jóhanna Kristjánsdóttir, „Endurreisn að verða í íranskri kvikmyndagerð“, Lesbók Morgunblaðsins, 25. 

janúar 1997, bls. 17. 

24 Höfundur óþekktur, „Kvikmyndahátíðin í Cannes 50 ára“, Morgunblaðið, 8. maí 1997, bls. 1.  

25 Kvikmyndahátíðin Vorvindar stóð yfir frá 20. maí til 16. júní 1998 í Háskólabíói og Regnboganum og 

líktist fyrirkomulag hennar helst sýningaröð þar sem sér hver mynd var sýnd tvisvar á dag, í viku í senn, í 

hvoru kvikmyndahúsinu fyrir sig. Alls voru sýndar átta myndir á hátíðinni þar á meðal japanska 

kvikmyndin Állinn (1997, Shohei Imamura, Unagi), sem deildi Gullpálmanum í Cannes með Keimi af 

kirsuberjum ári áður, og Hin ljúfa eilífð (1997, Atom Egoyan, The Sweet Hereafter). Höfundur óþekktur. 

„Vorvindar í Háskólabíói og Regnboganum“, Morgunblaðið, 19. maí 1998, bls 65.  

26 Arnaldur Indriðason, „Maður leitar grafara síns“, Morgunblaðið, 24. maí 1998, bls. 16. 

27 Höfundur óþekktur, „Einn besti leikstjóri samtímans“, Morgunblaðið, 20. september 2005, bls. 48.  
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Kiarostami í Tímariti Morgunblaðsins þar sem leikstjórinn reyndist að vanda 

spekingslegur og glettinn í svörum.28 Eftir heimsókn Kiarostamis árið 2005 hafa engar 

fleiri sýningar verið haldnar á verkum hans hér á landi og umfjöllun í fjölmiðlum nær 

einskorðast við fregnir af andláti hans árið 2016.  

Björn Ægir Norðfjörð nefnir hann einn af „markverðustu leikstjórum alþjóðlegu 

hátíðarmyndarinnar á síðustu áratugum“ í greininni „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda: 

Um skilgreiningarvanda kvikmyndarinnar í ljósi módernískra hefða“, sem var birt í 

Ritinu, en hann fjallar ekki um kvikmyndir hans sérstaklega.29 Einnig ber að nefna 

málþing um íranskar kvikmyndir sem haldið var í Lögbergi, Háskóla Íslands, í tilefni af 

heiðursverðlaunum RIFF og komu Kiarostamis til landsins, en það voru meðal annars 

flutt tvö erindi um einstakar kvikmyndir Kiarostamis. Annars vegar fjallaði Halldór 

Hauksson útvarpsmaður um Undir ólífutrjánum og hins vegar Teitur Atlason 

guðfræðinemi um Keim af kirsuberjum. 30 Enn hafa þó engar íslenskar fræðigreinar 

verið birtar um Kiarostami og verk hans. 

  

 
28 Árni Þórarinsson, „Hjálparleysi barnsins“, Tímarit Morgunblaðsins, 25. september 2005, bls. 6-8. 

29 „Greinin dregur fram fjögur ólík viðmið sem einkenna flokkun og fræðilega umfjöllun um módernisma 

í kvikmyndum.“: 1) þöglar frásagnarmyndir (franska impressjónismann, þýska expressjónismann og 

sovésku myndfléttuna), 2) evrópskar framúrstefnumyndir frá 3. áratugnum, 3) listrænar frásagnarmyndir í 

Evrópu og Japan á sjötta, sjöunda og áttunda áratugnum og 4) alþjóðlegu hátíðarmyndina, sem 

Kiarostami er hluti af. Í greininni er lögð áhersla á að „sé sjálft módernisma-hugtakið skilið á 

sagnfræðilegum forsendum sé ómögulegt að sætta hin ólíku viðmið. Ef það er hins vegar skilið á 

fagurfræðilegum forsendum geta þau vel átt heima undir almennri skilgreiningu á módernisma með þeim 

fyrirvara þó að þau eldri tvö sæki einkum í forsögu myndlistar hans en þau yngri leiti fyrirmynda hjá 

bókmenntum.“ Ég mun vitna frekar í grein Björns síðar í ritgerðinni í umræðunni um breytufrásögnina en 

í henni er módernisma hugtakið í kvikmyndum mikilvægt. Björn Ægir Norðfjörð, „Frá framúrstefnu til 

hátíðarmynda…“, bls. 80 og 83. Einnig er minnst á nafn Kiarostamis í þýddri grein Dudleys Andrews 

„Kvikmyndaatlasinn“ sem birtist í heimsbíó hefti Ritsins. Þar segir „[…] upphefð þjóða í 

kvikmyndaheiminum er tilkomin fremur af frammistöðu á kvikmyndahátíðum en þeim fjölda kvikmynda 

sem framleiddar eru“, og nefnir Andrew Íran og kvikmyndir Kiarostamis sem dæmi þess. Andrew veltir 

fyrir sér kennslu á heimskvikmyndum en í formála Björns Ægis Norðfjörð segir að í greininni séu fyrst og 

fremst „skoðuð hnattræn tengsl kvikmyndagerðar með aðstoð ólíkra korta“. Dudley Andrew, 

„Kvikmyndaatlasinn“, þýð. Björn Ægir Norðfjörð, Ritið, 2/2010, bls. 219-235, hér bls. 219 og 222. 

30 Málþingið var haldið í samvinnu við Deus ex Cinema, rannsóknarhóps um trúarstef í kvikmyndum og 

innihélt einnig erindi Bjarna Randvers Sigurvinssonar guðfræðings, „Hið mennska í írönskum 

kvikmyndum“. Stuttu áður hafði grein Bjarna Randvers „Grunnur og einkenni íranskra kvikmynda“ verið 

birt í Lesbók Morgunblaðsins en hann er ótvírætt einn helsti sérfræðingur Íslendinga um íranska 

kvikmyndagerð og kenndi meðal annars námskeiðið „Konur, minnihlutahópar og þjóðfélagsgagnrýni: 

Kvikmyndir frá menningarsvæðum múslima“ við Háskóla Íslands árið 2018. Höfundur óþekktur, 

„Málþing um íranskar kvikmyndir“. https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1042167/. [Sótt 2. ágúst 2020]. 

Bjarni Randver Sigurvinsson, „Grunnur og einkenni íranskra kvikmynda“, Lesbók Morgunblaðsins, 24. 

september 2005, bls. 8. 
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2 Abbas Kiarostami – Sögulegt, listrænt og menningarlegt 

samhengi 

Abbas Kiarostami fæddist í Teheran31, höfuðborg Írans, þann 22. júní 1940. Faðir hans 

var listmálari og móðir hans innanhúsarkitekt, en sjálfur hneigðist hann ungur að 

myndlist og höggmyndalist sem hann lagði ætíð stund á ásamt ljóðagerð og 

landslagsljósmyndun meðfram kvikmyndastörfunum.32 Abbasi er lýst sem innhverfu og 

félagsfælnu barni og uppvöxtur hans markaður af einmanaleika. Átján ára að aldri 

yfirgaf hann foreldrahús og vann fyrir sér fyrst um sinn sem umferðarlögreglumaður33 á 

strætum Teheran-borgar.34 Fljótlega komst hann inn í myndlistardeild háskólans í 

Teheran þar sem hann stundaði nám meðfram lögreglustörfum, sem hann sinnti 

mestmegnis að næturlagi.35 Af þeim sökum dróst námsferillinn nokkuð á langinn og 

helsti lærdómurinn sem Kiarostami dró af skólagöngunni var að honum „væri 

tvímælalaust ekki ætlað að verða listmálari.“36 Eftir útskrift vann hann fyrir sér sem 

grafískur hönnuður og hannaði hann útlit fyrir bókakápur og auglýsingaskilti. Þetta 

leiddi til vinnu við gerð sjónvarpsauglýsinga og gerði hann á annað hundrað auglýsinga 

á átta ára tímabili á sjöunda áratugnum. Eftir langt tímabil í auglýsingagerð undi Abbas 

sér ekki lengur á þeim starfsvettvangi og tók þess í stað að fást við grafíska hönnun 

kvikmyndaveggspjalda. Ekki er ljóst hvort orðstír hans í auglýsingagerð eða grafískri 

hönnun hafi skipt sköpum, en árið 1969 var honum boðin staða innan nýstofnaðrar 

kvikmyndadeildar ríkisstofnunarinnar Kanun, öðru nafni: „Miðstöð fyrir vitsmunalegan 

 
31 Notuð er íslensk stafsetning á nafni höfuðborgarinnar, sem hefð hefur skapast fyrir, en alþjóðleg 

stafsetning er Tehran. 

32 Alberto Elena er prófessor í kvikmyndafræði við Universidad Autónoma de Madrid og ritstjóri spænska 

kvikmyndaritsins Secuencias, Revista de Historia del Cine. Bók hans um höfundaverk Kiarostami er 

gífurlega vel unnin og mikilvæg fyrir þær sakir að notast er við fjölmargar franskar, ítalskar og spænskar 

heimildir (en vinsældir og umfjöllun um kvikmyndir Kiarostami voru mjög miklar í þessum löndum). 

Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, þýð. Belinda Coombes, London: SAQI, 2005, bls. 14. 

33 Hamid Naficy vill meina að þetta starf hafi vakið áhuga leikstjórans á bílum og vegum, sem er 

endurtekið sögusvið og þrástef kvikmynda hans. Í Keimi af kirsuberjum, …Og lífið heldur áfram og Tíu á 

flétta myndanna sér að stóru eða öllu leyti stað í bíl en einnig gegna bílasenur stóru hlutverki í Undir 

ólífutrjánum, Eins og einhver ástfanginn (2012, Like Someone In Love), Vindurinn mun bera okkur og 

Vottuðu afriti (2010, Certified Copy). Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Abbas Kiarostami‘s Career“ 

[Blu-ray aukaefni], The Koker Trilogy (1987, 1992, 1994), The Criterion Collection, 2019. Hamid Naficy, 

„Hamid Naficy on Taste of Cherry“. Í þessu samhengi er unnt að benda á bókarkafla Devins Orgeron 

„New Directions and Intersections: The Road Reworked and The Case of Abbas Kiarostami“ þar sem 

kvikmyndir Kiarostamis eru mátaðar inn í hefð vegamyndarinnar. Devin Orgeron, Road Movies: From 

Muybridge and Méliès to Lynch and Kiarostami, New York: Palgrave Macmillan, 2008, bls. 183-200. 

34 Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, bls. 14. 

35 Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 8. 

36 [þýð.] „Yes, I learned that I was definitely not made to be a painter.“ Alberto Elena, The Cinema of 

Abbas Kiarostami, bls. 14. Elena vitnar í Francesco Bono, L‘Iran e i suoi schermi, Venezia-Pesaro: 

Marsilio Editori-Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, 1990, bls. 158. 
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þroska barna og ungs fólks“.37 Ekkert bendir því til þess að Kiarostami hafi haft 

sérstakan metnað fyrir kvikmyndagerð umfram annað, heldur hafi hann hreinlega ratað 

inn í greinina í leit sinni að starfsframa og það jafnvel fyrir þó nokkra tilviljun.38 

Ríkisstofnunin Kanun varð áhrifamikil í uppgangi og þróun „írönsku nýbylgjunnar“39 í 

kvikmyndagerð og fengu margir upprennandi kvikmyndagerðarmenn, þar á meðal 

Kiarostami, að slíta barnsskónum undir verndarvæng stofnunarinnar óháð lögmálum og 

kröfum vinsældabíósins.40 Þessi stofnunar- og ríkisstyrktu vinnuskilyrði leyfðu 

Kiarostami á næstu tveimur áratugum að þróa sinn persónulega stíl óháð kröfum um 

hefðbundna frásögn, efnistök og umfjöllunarefni.41 Ólíkt mörgum starfsbræðrum sínum 

gat Kiarostami því unnið reglulega, þrátt fyrir þær pólitísku hræringar sem áttu sér stað í 

Íran en í stjórnarfarsbyltingunni árið 1979 var keisarastjórninni steypt af stóli og í 

kjölfarið komið á íslömsku lýðveldsskipulagi.42  

 
37 Á frummáli: „Kanun-e Parvaresh-e Fekri Kukadan va Nujavanan“. Í enskri þýðingu: „Centre for the 

Intellectual Developement of Children and Young Adults“. Kanun þýðir einfaldlega miðstöð. 

38 Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, bls. 16. 

39 Á sjöunda og áttunda áratugnum kom út fjöldi kvikmynda í Íran og í senn myndaðist hópur íransks 

kvikmyndagerðarfólks sem kenndur er við „íranska nýbylgju“. Fyrsta kvikmyndin til að hljóta athygli á 

vettvangi alþjóðlegra kvikmyndahátíða var Kúin (1969, Dariush Mehrjui, Gaav) en hún hlaut meðal 

annars FIPRESCI verðlaunin á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum og viðurkenningu á alþjóðlegu 

kvikmyndahátíðinni í Berlín. Þar áður höfðu komið fram athyglisverðar kvikmyndir á borð við Húsið er 

svart (1963, Forugh Farrokhzad, Khaneh siah ast), Múrsteinn og gluggi (1965, Ebrahim Golestan, Khesht 

va Ayeneh) og Nótt kroppinbaksins (1965, Farokh Ghafari, Shabe ghuzi) sem stóðu fyrir utan 

meginstraum samtíma íranskra samtímamynda. Þessar kvikmyndir áttu frekar samleið með módernísku 
ljóðagerðinni sem stóð hvað hæst um þær mundir. Hin róttæka Forugh Farrokhzad var eitt höfuðskálda 

þeirrar hreyfingar, ásamt Sales, Shamlu og Sepheri, en hún lét líka til sín taka í kvikmyndagerð. Dabashi 

telur Kiarostami vera beinan arftaka þessarar arfleifðar og kallar hann fyrsta „sjónræna skáld þjóðar 

sinnar“. Kiarostami hefur margoft viðurkennt áhrifin sem kvikmynd Farrokhzad Húsið er svart og 

móderníska ljóðlistin höfðu á hans kvikmyndagerð, en kvikmynd hans A.B.C. Afríka (2001, A.B.C. 

Africa) er bersýnilegt dæmi þess. Í kjölfar velgengni Kúarinnar fylgdi talsverður fjöldi mikilvægra 

listrænna kvikmynda sem naut hylli út fyrir landsteinana. Má þar nefna kvikmyndir á borð við Einfaldan 

atburð (1974, Sohrab Shahid Saless, Yek Etefagh sadeh) og Ókunnur maður og þokan (1976, Bahrām 

Beyzāie, Gharibeh Va Meh), en Saless (líkt og fjölmargir aðrir kvikmyndagerðarmenn) flúði land fyrir 

byltinguna árið 1979 og gerði kvikmyndir í Þýskalandi í framhaldinu. Í erlendri umræðu um „írönsku 

nýbylgjuna“ er áherslan einatt lögð á tengsl við ítalska nýraunsæið og húmanisma í efnistökum en þessi 

orðræða átti einnig eftir að loða við „nýja íranska bíóið“. Hamid Dabashi, Close Up…, bls 26-30 og 75. 

40 Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, bls. 17. Hamid Naficy útskýrir þróun íranskrar 

bíómenningar eftir seinni heimstyrjöld á þann hátt að til hafi orðið tvö samhliða bíó (e. parallel cinema). 

Annars vegar filmfarsi vinsældarbíóið, sem einkenndist af hasar- og melódrama myndum og studdi sig 

við stjörnukerfi og íranskar hefðir í bland við vestræna strauma til að trekkja að sem flesta áhorfendur. 

Hins vegar var annað samhliða og smærra andófsbíó sem er gjarnan kallað „íranska nýbylgjan“. Hamid 

Naficy, A Social History of Iranian Cinema Volume 4…, bls. xxiii. 

41 Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 9. 

42 Unnt er að taka fram að Pahlavi keisarastjórnin og klerkastjórnin áttuðu sig báðar á hugmyndafræðilegu 

mikilvægi kvikmyndamiðilsins og beittu ritskoðun á kvikmyndagerð í landinu. Ritskoðun hafði tíðkast 

hjá öðrum alræðisstjórnum í gegnum tíðina og má nefna stjórnir Hitlers í Þýskalandi, Mussolini á Ítalíu 

og Stalíns í Sovétríkjunum í því samhengi. Ali Reza Haghighi, „Politics and Cinema in Post-

revolutionary Iran: An Uneasy Relationship“, The New Iranian Cinema: Politics, Representation and 

Identity, ritstj. Richard Tapper, London: I.B. Tauris, 2002, bls. 109-116, hér bls. 110. Eftirbyltingarárin 
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Undir hatti Kanun gerði Kiarostami sína fyrstu stuttmynd, Brauð og húsasund (1970, 

Nan-O Kucheh), en myndin sýnir heimferð ungs drengs úr skólanum. Flestar myndir 

Kiarostamis, framan af ferli hans og hjá Kanun, fjalla um börn og hlutskipti þeirra,43 þar 

á meðal fyrsta kvikmynd hans í fullri lengd, Ferðalangurinn (1974, Mosafer).44 

Ítrekaður siðaboðskapur þessara verka Kiarostamis var áhersla á samvinnu fram yfir 

mismunun og andstöðu, að mati íransk-ameríska kvikmyndasagnfræðingsins Hamids 

Naficy.45 Önnur kvikmynd hans í fullri lengd, Skýrslan (1977, Gozaresh), var fyrsta 

mynd hans utan framleiðsluhúss Kanun (og þar með fyrsta innlegg hans á hefðbundið 

markaðstorg kvikmynda í Íran) og sór hún sig í ætt við írönsku nýbylgjuna í bláköldu 

raunsæi sínu.46 Pólitískur tónn hennar tjáði tíðaranda landsins en íslamska byltingin var 

 
einkenndust fyrst um sinn af deyfð í kvikmyndagerð en stjórnin fór fljótlega að beina sjónum sínum að 

greininni og leggja henni til fjármuni. Tvö bíó hafa orðið til samhliða: hið „popúlíska bíó“, sem heldur 

tryggð við „íslömsk gildi“ í frásögn, þemu, persónusköpun, framsetningu kvenna og sviðsetningu 

myndar, en einnig „listabíóið“ sem er í samræðu við sömu gildi og hneigist til gagnrýni á félagslega þætti 

í samfélagi íslamska ríkisins. Nýbylgjumenn keisaraáranna eins og Beyzāie, Mehrju’i, Kiarostami og 

fleiri aðlöguðust raunveruleika eftirbyltingaráranna og ný kynslóð íslamskra leikstjóra einsog 

Makhmalbaf, Hatamikia og Bani-Etemad þróaðist og þroskaðist. Listrænum stökkum gátu þó fylgt 

vaxtaverkir og þurftu kvikmyndagerðarmenn á köflum að sætta sig við málamiðlanir, afskipti eða jafnvel 

bann yfirvalda á kvikmyndum þeirra. Hamid Naficy, „Islamizing Film Culture in Iran: A Post-Khatami 

Update“, The New Iranian Cinema: Politics, Representation and Identity, ritstj. Richard Tapper, London: 

I.B. Tauris, 2002, bls. 26-65, hér bls. 29-30. 

43 Frásagnir um börn og lífsbaráttu þeirra áttu eftir að vera einkennandi fyrir „nýja íranska bíóið“ í 

kvikmyndagerð. Áhrif Kanun og Kiarostamis, þá einkum kvikmyndar hans Hvar er hús vinarins?, og 

velgengi hennar á Locarno og öðrum evrópskum kvikmyndahátíðum, á samferðamenn og næstu kynslóðir 

kvikmyndagerðarmanna eru nokkuð ótvíræð. Dæmi um slíkt eru kvikmyndir Jafars Panahi Hvíta blaðran 

og Spegillinn (1997, Ayneh), kvikmyndir Majids Majidi Himnabörn (1997, Bachehaye Aasemaan), Litir 

paradíss (1999, Rang-e Khoda) og Úrhellir (2001, Baran); Hrísgrjónapoki (1996, Mohamad Ali Talebi, 

Kish-ye Berendj), Epli (1998, Samira Makhmalbaf, Sib), Þögn (1998, Mohsen Makhmalbaf, Sokout) og 

Tæk tíð fyrir drukkna hesta (2000, Bahman Ghobadi, Zamani Baray Masti-e Asbhaa). Azadeh 

Farahmand, „Distentangling the International Festival Circuit: Genre and Iranian Cinema“, Global Art 

Cinema, ritstj. Rosalind Galt og Karl Schoonover, New York: Oxford University Press, bls. 263-281, hér 

bls. 274. og Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema Volume 4…, bls. 210-211. Bent hefur 

verið á að þessar frásagnir storkuðu ekki ritskoðunarstefnu íranskra stjórnvalda en höfðu einnig margræða 

myndhverfa eiginleika. Má þar nefna samlíkingu sambands barns og kennara við samband 

samfélagsþegna og yfirvalds sem dæmi. Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema: Edinburgh: 

Edinburgh University Press Ltd, 2007, bls. 75.  

44 Ferðalangurinn er 71 mínúta að lengd og því á mörkum þess að teljast kvikmynd „í fullri lengd“. Tvær 

aðrar frásagnarmyndir Kiarostamis frá þessu tímabili teljast vera stuttar kvikmyndir (e. short feature): 

Reynslan (1973, Tajrobeh) er 60 mínútur og Brúðfötin (1976, Lebasi Baray-e Arusi) 57 mínútur. Einnig 

má nefna tvær heimildamyndir hans Mál nr. 1, mál nr. 2 (1979, Qazih-e Shekl-e Aval, Dovom) sem er 53 

mínútur og Meðborgari (1983, Hamshahri) er einnig 53 mínútur að lengd. Ef Kiarostami hefði verið 

þátttakandi í landslagi kvikmyndahátíða samtímans hefðu myndirnar líklega lent milli þils og veggjar. Til 

þess að hljóta brautargengi þurfa kvikmyndir gjarnan að vera nægilega langar (69-75 mín.) til að teljast 

vera í fullri lengd eða undir 30 mínútur í stuttmyndaflokki. 

45 Naficy leggur einnig áherslu á að í verkum Kiarostamis séu börn sjálfstæðar verur með eigið innra líf 

og siðferðiskennd. Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Abbas Kiarostami‘s Career“. 

46 Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 12.  
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á næsta leiti tveimur árum seinna.47 Frásögn myndarinnar endurspeglaði atburði úr 

einkalífi leikstjórans á þessum tíma en hann var nýbakaður faðir tveggja drengja og stóð 

í hjónaskilnaði.48 

Ferli Kiarostamis má skipta í þrjú ólík tímabil sem hafa mismunandi listrænar 

áherslur og framleiðslusamhengi; mótunarár, megintímabil og síðskeið. Mótunarár 

leikstjórans eru frá 1970-1988 þar sem flest verk hans voru framleidd af Kanun og gerði 

hann þá ýmist stuttar eða langar leiknar myndir, kennslumyndir og heimildamyndir. 

Þekktasta mynd mótunaráranna er leikna frásagnarmyndin Hvar er hús vinarins? frá 

árinu 1986, en hún vann til verðlauna á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Locarno árið 

1989, sem opnaði fyrir nýja möguleika til sýninga og fjármögnunar á komandi 

kvikmyndum Kiarostamis og annarra íranskra mynda. Megintímabilið spannar árin 

1989 til 2000 þar sem kvikmyndir hans voru að einhverju eða stóru leyti íransk-

evrópskar samframleiðslur (e. co-production) og nutu mikillar velgengni á alþjóðlegum 

kvikmyndahátíðum. Þessar myndir juku orðspor hans sem eins helsta 

kvikmyndahöfundar sinnar kynslóðar og færðu íranska kvikmyndagerð í brennidepil 

alþjóðlega listabíósins. Óhætt er að telja kvikmyndirnar Nærmynd49 og Keim af 

kirsuberjum sem listræna hápunkta tímabilsins og ferils Kiarostamis í heild sinni. 

Síðskeiðið varði frá árinu 2000 til ársins 2016 þar sem kvikmyndir hans voru orðnar að 

fullu leyti alþjóðlegar samframleiðslur. Frásagnarkvikmyndum í fullri lengd fór 

 
47 Skýrslan segir frá embættismanni og napurlegu hversdagslífi hans. Tengslaleysi einkenna samskipti 

hans á vinnustaðnum, í félagslegu umhverfi og í hjónabandinu. Hann missir starf sitt og beitir konu sína 

ofbeldi en hún reynir að svipta sig lífi þegar hann er á kvöldrúnti með barnunga dóttur þeirra. Myndin 

endurspeglar meðal annars firringu tíðarandans og spillingu innan stjórnkerfisins. Sama heimild, bls. 45. 

48 Rosenbaum vill meina að þessi sjálfsævisögulega nálægð við efnið liti sjónarhorn hennar ef til vill um 

of. Sama heimild, bls. 13. 

49 Kiarostami segir Nærmynd hafa „breytt því hvernig hann gerði kvikmyndir“. Hún var „eins og 

kvikmyndanám“ (þó hann væri búinn að starfa við kvikmyndagerð í tæplega tvo áratugi) að því leyti að 

það var ekkert handrit, senur voru einfaldlega teknar upp og skeytt saman síðar. Abbas Kiarostami. „New 

video interview with Abbas Kiarostami“ [Blu-ray aukaefni], Close-Up (1990), The Criterion Collection, 

2010. Þó að sjálfvísandi og sjálfsmeðvitaða þætti hafði mátt finna í fyrri verkum hans er líkt og Nærmynd 

hafi opnað þá æð upp á gátt í höfundaverki leikstjórans. Í raun er óhætt að fullyrða að um nokkuð einstakt 

verk í kvikmyndasögunni, á mörkum heimildamyndargerðar og leikinna frásagnarmynda, sé að ræða. 

Kvikmyndin segir sögu fátæks kvikmyndaaðdáanda Hosseins Sabzian sem villir á sér heimildir og þykist 

vera hinn frægi kvikmyndaleikstjóri Mohsen Makhmalbaf, og á hann í samskiptum við 

millistéttarfjölskyldu í Teheran á þeim forsendum. Fjölskyldan kærir hann fyrir atferlið og í upphafi 

myndar er Kiarostami sýndur heimsækja Sabzian í fangelsið. Í kvikmyndinni er dómsmálið sýnt og 

fjölskyldan og Sabzian endurleika alla atburðarrásina. Áhorfandi myndarinnar er settur í skringilegar 

stellingar en Hamid Dabashi lýsir því á skemmtilegan hátt: „það sem fyrir augu ber er röð staðreynda og 

fantasíu, þar sem hann veit að hann horfir á skáldskap (Nærmynd eftir Kiarostami) sem er byggður á 

staðreyndum (raunverulegrar sögu Sabzian, aðalpersónu) sem eru byggðar á skáldskap (Sabzian þykist 

vera Makhmalbaf) sem er byggður á staðreyndum (Makhmalbaf er einn fremsti kvikmyndagerðarmaður 

Írans) sem eru byggðar á skáldskap (Makhmalbaf segir skáldaðar sögur í kvikmyndum sínum) sem er 

byggður á staðreyndum (raunveruleika Makhmalbaf sem hann umbreytir í skáldskap).“ Hamid Dabashi, 

Close Up…, bls. 67.  
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fækkandi og urðu verk hans æ óhefðbundnari. Aðeins tvær þeirra, Tíu og Shirin (2008), 

gerast og voru skotnar í Íran en eiga þær það sameiginlegt að beina sjónum sínum að 

konum, en lítill þáttur kvenna í kvikmyndum Kiarostamis var algengt umkvörtunarefni 

gagnrýnenda.50 Eftir útkomu Keims af kirsuberjum árið 1997 voru kvikmyndir hans 

almennt ekki sýndar í írönskum kvikmyndahúsum, en þær snertu án nokkurs vafa í 

auknum mæli á forboðnum viðfangsefnum og þar sem þær voru enn óhefðbundnari en 

fyrri verk voru þær einnig ólíklegar til að höfða til breiðs hóps áhorfenda.51 

Með tveimur síðustu frásagnarkvikmyndum sínum (sem voru hvoru tveggja 

þverþjóðlegar samframleiðslur) tók Kiarostami sér stöðu sem alþjóðlegur 

kvikmyndahöfundur, en hvorki sögusvið myndanna né tungumál voru ættuð úr 

heimahögunum. Vottað afrit gerist í Toscana-héraði Ítalíu og fjallar um órætt samband 

ensks rithöfundar við franska konu sem er eigandi fornmunaverslunar. Í myndinni er 

töluð enska, franska og ítalska. Eins og einhver ástfanginn gerist í Tokyo-borg og segir 

frá kynnum ungrar konu, sem er háskólastúdent á daginn og vændiskona á kvöldin, við 

einmana eldri fræðimann á eftirlaunum. Báðar þessar alþjóðlegu kvikmyndir 

Kiarostamis fjalla með nánum hætti um samskipti kynjanna, ástríður og þau vandkvæði 

sem þeim fylgja, eitthvað sem hefði verið harla flókið að fjalla um með álíka hætti í 

Íran. Að öðru leyti einkennist síðskeið Kiarostamis af fjölbreyttu starfi listamannsins 

þar sem hann flakkar milli kvikmynda- og listforma að eigin vild og fjárhagslegur 

ávinningur virðist litlu máli skipta í verkefnavali.52 Fimm: Fimm langar tökur 

tileinkaðar Yasujiro Ozu (2003, Five: Five long takes dedicated to Yasujiro Ozu) og 

svanasöngurinn 24 rammar (2017, 24 frames) eru skipaðar löngum tökum af landslagi 

 
50 Greinin er skrifuð fyrir útgáfu Tíu. Azadeh Farahmand, „Perspective on Recent (International Acclaim 

for) Iranian Cinema“, bls. 99. 

51 Naficy segir Kiarostami hafa verið of frægan og vel liðinn og þar af leiðandi ósnertanlegan fyrir 

yfirvöld. Þau hunsuðu hann einfaldlega og töluðu ekki illa um hann. Hamid Naficy, „Hamid Naficy on 

Abbas Kiarostami‘s Career“. Í Tíu er meðal annars sena sem sýnir konu krúnurakaða og blæjulausa en 

ritskoðunarstefna íranskra yfirvalda kveður á um að konur megi aldrei sjást án blæju í kvikmyndum. 

Kvikmyndaleikstjórinn Jafar Panahi, og fyrrverandi aðstoðarleikstjóri og vinur Kiarostamis, var dæmdur í 

margra ára stofufangelsi og bann frá kvikmyndagerð árið 2010. Panahi fjallaði um ástandið og sneiddi um 

leið hjá banninu í verðlaunamyndum sínum Þetta er ekki kvikmynd (2011, In film nist) og Taxi (2015). 

Kiarostami birti opinbert bréf í þarlendu dagblaði til stuðnings Panahi og biðlaði til yfirvalda að breyta 

stefnu sinni og að sleppa kvikmyndagerðarmanninum lausum. Robert Mackey, „Iranian Filmmaker 

Speaks Out on Prisoners“, The New York Times. https://thelede.blogs.nytimes.com/2010/03/09/iranian-

filmmaker-speaks-out-on-prisoners/. [Sótt 28. ágúst 2020]. 

52 Heimildamyndin A.B.C. Afríka, samstarfsmyndin Miðar (2003, Abbas Kiarostami; Ken Loach; 

Ermanno Olmi, Tickets), samtalsverkið Victor Erice – Abbas Kiarostami: Bréfaskipti (2005-7, Victor 

Erice; Abbas Kiarostami, Victor Erice – Abbas Kiarostami: Correspondences), stuttmynd með 

landslagsljósmyndum Vegirnir, skýringarmyndirnar 10 um Tíu (2003, 10 on Ten) og Í kringum 5: Gerð 

myndar (2007, Around 5: Making of) eru góð dæmi um margbreytileika skeiðsins en þessi upptalning er 

ekki tæmandi. Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 171-81. 
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og hlutum innan þess og er unnt að staðsetja verkin á mörkum hlutbundinnar myndlistar 

og framúrstefnukvikmyndagerðar. Kiarostami varði miklum tíma í vinnustofur og 

fyrirlestra í þeirri viðleitni að miðla reynslu sinni til annarra kvikmyndagerðarmanna.53 

Hann bjó alla tíð í Teheran og dó árið 2016 á sjúkrahúsi í París. 

  

 
53 Þó nokkrar bækur hafa komið út sem vitna um fyrirlestra og vinnustofur Kiarostamis. Sjá Paul Cronin, 

Lessons with Kiarostami, New York: Sticking Place Books, 2005. og Mahmoud Reza Sani, Cinematic 

Lessons from Abbas Kiarostami, Bandaríkin: IMOFIS, 2013. 
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3 Hvað eru breytufrásagnir? 

Í fræðibók sinni frá árinu 1985 Narration in the Fiction Film lýsir David Bordwell 

fimm tegundum frásagnarkvikmynda: klassísku frásögninni, sögulegri efnishyggju, 

listrænu kvikmyndinni, uppskafningsfrásögninni og breytufrásögninni.54 Bordwell 

notast við orðaforða rússnesku formalistanna í skrifum sínum um frásagnir og 

frásagnarform. Faflan (rús. fabula) er hin ímyndaða smíð sem áhorfandinn skapar fram- 

og afturvirkt í huga sér við áhorf kvikmyndar. Gjarnan er þessu lýst sem „sögu“ 

myndarinnar, hinni línulegu atburðarrás sem hefur átt sér stað í hinum skáldaða heimi 

(hlutar hennar hafa jafnvel gerst fyrir frásagnartímann og eru þar með hluti af 

baksögunni).55 Flétta (rús. syuzhet), samkvæmt Bordwell, er það sem er „fyrirbærilega 

til staðar“,56 eða hvernig faflan er í raun fram- og samsett innan myndarinnar, það er að 

segja röð atvika og gerða. Fafla eða saga er þá það sem situr eftir í huga áhorfandans 

(margt sem á sér ekki stað innan myndarinnar) sem er byggt upp á fléttunni (það sem 

áhorfandinn raunverulega sá), hinni eiginlegu atburðarrás. Frásögn (e. narration) 

samanstendur af gagnvirkni sögu og fléttu við stíl, hinni kerfisbundnu notkun 

kvikmyndarinnar á kvikmyndalegum aðferðum.57 Í klassískri frásögn eru stílísk mynstur 

 
54 Bordwell hafði áður lýst klassísku frásagnarmyndinni og listrænu kvikmyndinni meðal annars í 

greininni „Listræna kvikmyndin sem aðferð í kvikmyndagerð“, en hún er til í þýðingu Guðna Elíssonar 

og rökrétt að vitna í hana: „[…] í klassískum frásagnarmyndum [er] frásagnarformið grunnur hins 

kvikmyndalega táknbúnings. Rökrétt orsakasamhengið og uppbygging frásagnar samhliða því skapa öðru 

fremur sögu sem er knúin áfram af persónum sem stefna að ákveðnu markmiði og eru skilgreindar á 

sálfræðilegum forsendum. Frásagnartíma og -rými er ætlað að varpa ljósi á keðju orsaka og afleiðinga. 

Svo að þessu markmiði megi ná er táknbúningi kvikmyndarinnar komið á framfæri með fastmótaðri 

klippihefð (t.d. út frá 180 gráðu reglunni, víxlklippingu, „myndflétturöðun“), sviðsetningu (t.d. 

þrílýsingu, dýptarsviðsmynd), kvikmyndatöku (t.d. skilgreindri fjarlægð tökuvéla, brennivídd) og hljóði 

(t.d. tónstillingu og frásögn söguraddar). Sjálfar aðferðirnar eru ekki eins mikilvægar og hlutur þeirra í að 

þoka frásögninni áfram.“ Listræna kvikmyndin er „skilgreind í andstöðu við hina klassísku 

frásagnaraðferð og sérstaklega sett til höfuðs þeirri hugmynd að fella atburðina í keðju orsakar og 

afleiðingar.“ Þrjár meginaðferðir hennar segir Bordwell vera hlutlægt raunsæi, margræðni (einnig talar 

hann um huglægt/tjáningarríkt raunsæi) og höfundarafstöðu (einnig talar hann um frásagnarlega tjáningu). 

Í listrænu kvikmyndinni eru frásagnaraðferðirnar og stíll mikilvægari en í klassísku frásögninni en 

breyturnar eru ekki mótandi að sama marki og í breytufrásögninni og eru enn undirskipaðar fléttunni. 

David Bordwell, „Listræna kvikmyndin sem aðferð í kvikmyndagerð“, þýð. Guðni Elísson, 

Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Háskólaútgáfan 2006, bls. 46-64, hér bls. 49-50. 

Frásagnarform sögulegrar efnishyggju byggir á myndfléttuaðferðum sovéskra kvikmynda 3. og 4. 

áratugarins. Hún byggir á díalektískri hugmyndafræði og að mati Bordwells gegna frásagnir innan þeirra 

hlutverki mælskulistar. Innan frásagnanna byggir faflan ávallt á pólitískum grunni og endamarkið er að 

hafa áhrif á áhorfandann – frásagnaraðferðirnar lúta því lögmálum þess að koma hugmyndafræðilegum 

málstað til skila á sem áhrifamestan hátt. Uppskafningsfrásögnin (e. palimpsestic narration) nær aðallega 

til nokkurra kvikmynda Jean-Lucs Godard og er ekki mikilvæg í þessu samhengi. David Bordwell, 

Narration in the Fiction Film, Madison: The University of Winsconsin Press, 1985, bls. 205-206 og 234-

35. 

55 Sama heimild, bls. 49. 

56 [þýð.] „phenomenally present“. Sama heimild, bls. 50. 

57 Mark Betz, „Beyond Europe: On Parametric Transcendence“, Global Art Cinema, ritstj. Rosalind Galt 

og Karl Schoonover, New York: Oxford University Press, bls. 31-47, hér bls. 34. 
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notuð sem tæki fyrir fléttuna til að gefa viðtakandanum vísbendingar til að setja saman 

söguna.58 Stíllinn, hinar kvikmyndalegu aðferðir, er undirorpinn kröfum fléttunar sem 

sjálf þjónar sögunni. Ósýnilegur stíll klassísku Hollywood myndanna er gott dæmi um 

þetta. Frásagnarform listrænu kvikmyndarinnar og sögulegu efnishyggjunnar hefja stíl á 

hærri stall heldur en klassíska frásögnin, en engu að síður lúta einstakar útfærslur 

stílbragða vel skilgreindu og undirgefnu hlutverki sínu í nafni virkni innan fléttunnar.  

Kenningarsmíð Bordwells um breytufrásögnina er að nokkru leyti grundvölluð á 

skrifum amerísk-franska kvikmyndakenningarsmiðsins og kvikmyndagerðarmannsins 

Noëls Burch. Burch flokkaði mismunandi kvikmyndatækni í breytur (eða stílísk ferli) 

og tekur Bordwell brenglun tíma og rúms með klippingartækninni og möguleika 

innrömmunar og skerpu sem helstu dæmi þess.59 Samkvæmt Burch hafa allar breytur 

mismunandi möguleika; hvort sem það eru sem andstæður (mjúkur eða skarpur fókus, 

bein eða blönduð hljóðrás) eða sem samstæður (ýmsar tegundir myndrænnar 

samsvörunar rýmis og tíma í klippingu og sex svæði utan ramma rýmis). Breytur 

Burchs ná einnig til hefðbundinna þátta frásagnarinnar sjálfrar eins og viðfangsefnis og 

fléttu.60 Það sem Bordwell greinir þó sem mikilvægast í framlagi Burchs er viðleitni 

hans til að halda því fram að tæknilegar breytur kvikmyndarinnar séu jafn mikilvægar í 

virkni heildarformsins og frásagnarlegir þættir hennar. „Kvikmynd er gerð úr myndum 

og hljóðum; hugmyndir skakka leikinn (líklega) síðar.“61 Kvikmyndatæknin og 

breyturnar sjálfar verða því að einhverju meira en einungis skreytingu sem þjónar 

fléttunni; hún ,,verður að kerfi í sjálfu sér“.62 Til þess að greina frá áhrifum 

breytufrásagna á áhorfandann vitnar Bordwell í skrif listfræðingsins E.H. Gombrichs 

máli sínu til stuðnings. Í bók sinni The Sense of Order greinir Gombrich milli 

„skynjunar á merkingu“, sem tengist hlutbundinni list (e. representational art), og 

„skynjun á reglu“, sem tengist skreytingarlist eða óhlutbundinni list.63 Bordwell telur að 

breytufrásögnin tengist hinu síðara.64  

 
58 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 275. 

59 Sama heimild, bls. 278. 

60 Noël Burch, Theory of Film Practice, þýð. Helen R. Lane, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 

1973, bls. 144. 

61 [þýð.] „Film is made first of all out of images and sound; ideas intervene (perhaps) later.“ Sama 

heimild, bls. 144.  

62 [þýð.] „[…] system in its own right.“ David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 279. 

63 [þýð.] „perception of meaning“ og „perception of order“, E.H. Gombrich, The Sense of Order: A Study 

in the Psychology of Decorative Art, Ithaca: Cornell University Press, 1979, bls. 239. 

64 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 286. 
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Það sem auðkennir breytufrásögnina frá áðurtöldum frásagnarformum er að form 

kvikmyndarinnar hefur „yfir að ráða sjálfstæðu gildi og er ekki undirskipað 

frásögninni“.65 Stíll verður því að mótandi afli innan myndanna og er samband stíls og 

fléttu ekki endilega stöðugt. Þessi togstreita er í forgrunni innan breytufrásagnarinnar. 

Mikilvægi þáttanna er breytilegt og hlutverk hvers og eins þeirra á köflum 

tilviljunarkennt og er stílbrögðum jafnvel ekki beitt til að þjóna fléttunni heldur eru þau 

mikilvæg í sjálfu sér. Í sinni öfgafyllstu mynd þjóna stílbrögðin jafnvel engu nema eigin 

tilgangi.66 Bordwell greinir frá þremur leiðum í samböndum stíls og fléttu innan 

breytufrásagna: 1) Stíllinn drottnar algjörlega og stöðugt yfir fléttunni. 2) Stíll og flétta 

eru jöfn í mikilvægi sínu. 3) Stíll og flétta lifa samlífi þar sem mikilvægi þeirra og 

valdajafnvægi er síbreytilegt og flöktandi. Þetta er algengasta form breytufrásagnar.67  

Innan breytufrásagnarinnar er stíll skipulagður yfir heila kvikmynd og lýtur eigin 

reglum sem gæta innra samræmis frá upphafi til enda. Bordwell gerir greinarmun á 

notkun einstaka stílbragða („skreytinga“) innan kvikmynda, sem tjá fagurfræðilega sýn 

höfundar (algengt innan listrænu kvikmyndarinnar til dæmis), og þeirri kerfisbundnu 

beitingu stílbragða með tíðni og endurtekningu yfir heilt verk er finnast innan 

breytufrásagna, sem búa til annars konar formgerð frásagnar. Lykillinn að þessari 

formgerð er innra samræmi stílsins sem byggir gjarnan á því að skapa sérstæðar stílískar 

venjur.68 Í þessu sambandi greinir Bordwell frá tveimur mismunandi leiðum 

breytufrásagna: meinlætaleiðinni (e. ascetic) og birgðaleiðinni (e. replete).69  

Meinlætaleiðin skapar sér þröngan og sérstæðan ramma af breytum til notkunar 

sem hún heldur sig við og endurtekur í gegnum myndina. Til verður illgreinanlegt svæði 

milli nákvæmrar eftirlíkingar og smávægilegra tilbrigða stílískra atriða og er markmið 

meinlætaleiðarinnar að „kanna mörk þess sem er þekkjanlegt og þess sem er 

óþekkjanlegt“.70 Þegar innra lögmáli stílsins hefur verið komið á laggirnar verður þróun 

að eiga sér stað, endurtekningin má ekki verða alger. Ekki er þó mögulegt að breyta 

öllum breytunum í einu og verða því flestar breyturnar að haldast stöðugar til þess að 

endurtekning og tilbrigði geta orðið greinileg fyrir áhorfandann.71 Í grófum dráttum er 

 
65 Björn Ægir Norðfjörð, „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda…“, bls. 80. 

66 Mark Betz, „Beyond Europe: On Parametric Transcendence“, bls. 34. 

67 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 286. 

68 Sama heimild, bls. 285. 

69 Þýðingar enn á ný fengnar frá Birni Ægi Norðfjörð. „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda…“, bls. 80. 

70 [þýð.] „explore what is and is not recognizable“. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 

286. 

71 Sama heimild, bls. 285-6. 
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hér um kvikmynd að ræða sem sníður sér þrengri stakk en venjan er og vinnur á 

skapandi hátt með þessar takmarkanir. Birgðaleiðin beitir „blöndu af ólíkum aðferðum, 

skiptir kerfisbundið út stílrænum brögðum fyrir önnur við miðlun frásagnarinnar“.72 

Bordwell tekur Við verðum að lifa (1962, Jean-Luc Godard, Vivre sa vie) sem dæmi 

birgðaleiðarinnar en hún endar eftir að hafa lokið við að sýna allar mögulegar útfærslur 

af innri reglu sinni: „hvernig má skjóta og klippa samskipti tveggja persóna“.73  

Í báðum leiðunum býr flétta yfir smávaxandi heildarformi, sem mætti lýsa sem 

rökrænu eða jafnvel samhverfu í byggingu. Hins vegar eru stílísk mynstur 

breytufrásagnanna opin í eðli sínu og koma nýjar útfærslur í sífellu í ljós og hafa 

samlagningaráhrif sem er ekki hægt að sjá fyrir augljósan endapunkt á.74 Að mati 

Bordwells gengur breytufrásögnin á þennan hátt á móti hefðbundnum áhorfsleiðum 

kvikmyndafrásagna, sér í lagi með því að trufla venjubundinn hátt þess að skipuleggja 

áhorfstímann, það er að segja með línulegri sögu. Hætt er við því að áhorfandanum 

leiðist eða verði ráðþrota í skilningsleysi og grípi til túlkunar og missi þar af leiðandi af 

„leik breytnanna“.75 Samkvæmt Bordwell er í leik breytufrásagnar „að finna auðuga 

áferð sem sneiðir framhjá túlkunum“, og andleysi og ómerkilegheitum listrænu 

kvikmyndarinnar.76 Óhætt er að taka undir með Birni Ægi Norðfjörð að „með 

skilgreiningar Bordwells að leiðarljósi hefur breytufrásögn leyst af hólmi listræna.“77  

Áhrif ritgerðarsafns Susan Sontag Gegn túlkun eru ótvíræð á skrif Bordwells um 

breytufrásögnina, en líkt og Bordwell fjallaði Sontag um franska 

kvikmyndagerðarmanninn Robert Bresson og Við verðum að lifa eftir Godard.78 Í Gegn 

túlkun gagnrýndi Sontag „af miklu andríki bókmenntafræðinga sem séu sífellt að leita 

að dulinni merkingu „á bak við textann“ sem þeir fjalla um, í stað þess að skynja og 

greina hljómfall, stíl og formræna fegurð textans […]“.79 Endurómun þessara skrifa 

Sontag er tvímælalaust að finna í gagnrýni Bordwells á þá hneigð gagnrýnanda að túlka 

beitingu stíls í kvikmyndum út frá þematískum forsendum eða áætlun höfunda hennar 

(og þröngva þeim á þann hátt í form skynjunar á merkingu frekar en skynjunar á reglu). 

 
72 Björn Ægir Norðfjörð. „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda…“, bls. 81. 

73 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 287. 

74 Sama heimild, bls. 285-286. 

75 [þýð.] „parametric play“. Sama heimild, bls. 288-89. 

76 [þýð.] „and lets us acknowledge a richness of texture that resists interpretation.“ Sama heimild, bls. 

289. 

77 Björn Ægir Norðfjörð. „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda…“, bls. 81. 

78 Mark Betz, „Beyond Europe: On Parametric Transcendence“, bls. 34. 

79 Hjálmar Sveinsson, „Formáli“, Susan Sontag: Að sjá meira, ritstj. Hjálmar Sveinsson, Reykjavík: 

ReykjavíkurAkademían 2005, bls. 7-19, hér bls. 11. 
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Breytufrásagnir fela í sér kerfis- og ópersónubundna notkun stílískra mynstra fram yfir 

fléttu og setur Bordwell greinandann í svipuð spor en hlutverk hans er að kryfja 

myndirnar af nákvæmni á kerfisbundinn, ótilfinningalegan eða rökrænan hátt. Þessar 

forsendur á líkani Bordwells hafa verið gagnrýndar fyrir að setja kvikmyndirnar alfarið 

á plan rökhugsunar. „Róttækt bíó er smættað niður í lögmál og reglur í þeirri viðleitni 

að koma listrænu bíói í röklegt samhengi klassísku kvikmyndarinnar“.80 

3.1 Breytufrásögnin í skrifum annarra 

Breytuhugtakið hefur í raun lítið verið notað sem greiningartæki innan kvikmyndafræða 

frá útgáfu Narration in the Fiction Film. Þó eru nokkur dæmi þess og er greining 

kvikmyndafræðingsins Colins Burnett í vefritinu Senses of Cinema á Blóm Shanghai 

(1998, Hou Hsiao-Hsien, Hai shang hua) sem breytufrásögn áhugaverð. Í henni 

einblínir Burnett hvernig sjónbrellur (e. optical effects - hér er um að ræða 

myndbirtingu, mynddofnun og myndlausn) við kaflaskil hafa áhrif á heildarform 

frásagnarinnar og ber Blóm Shanghai saman við Vasaþjóf (1959, Robert Bresson, 

Pickpocket) í því samhengi.81 Burnett sýnir fram á með ströngum formalískum 

efnistökum, að hætti Bordwells, að mynd Hsiao-Hsiens falli vissulega inn í mót 

breytufrásagnarinnar.82  

Unnt er að nefna umfangsmikla bók kvikmyndafræðingsins András Bálint 

Kovács83 Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-1980 í samhengi 

breytufrásagnarinnar. Í henni er sett fram sú söguskoðun að módernismi í kvikmyndum 

sé bundinn við tímabilið frá sjötta áratugnum til enda áttunda áratugarins (fyrst og 

 
80 [þýð.] „Radical cinema is reduced to principles, systems, all towards trying to bring artistic cinema to 

the rational fold of classic cinema“. Í kvikmyndaheimspekibókinni Filmosophy, notar 

kvikmyndagerðarmaðurinn og fræðimaðurinn Daniel Frampton sér skrif Giles Deleuze sem stökkpall 

fyrir að tala um kvikmyndina sem sjálfstætt form hugsunar. Köld og úthugsuð röksemdarfærsla Bordwells 

þykja honum lífssnauðar í því samhengi. Daniel Frampton, Filmosophy, London: Wallflower, 2006, bls. 

104-105. 

81 Bordwell greinir „breytur“ Vasaþjófs ítarlega í kafla sínum um breytufrásögnina og því ekki að 

ástæðulausu að Burnett notist við hana sem samanburðardæmi í greiningu sinni. David Bordwell, 

Narration in the Fiction Film, bls. 289-310. 

82 Colin Burnett er dósent við Washington háskóla í St. Louis og sérhæfir sig meðal annars í þverþjóðlegu 

listabíói. Colin Burnett, „Parametric Narration and Optical Transition Devices: Hou Hsiao-hsien and 

Robert Bresson in Comparison“, Senses of Cinema [veftímarit], 33/2004. 

http://sensesofcinema.com/2004/feature-articles/hou_hsiao_hsien_bresson/. [Sótt 4. ágúst 2020]. 

83 András Bálint Kovács er prófessor og stofnandi kvikmyndafræðideildar ELTE háskólans í Búdapest í 

Ungverjalandi. Hann hefur meðal annars sinnt gestakennslu við Kaupmannahafnarháskóla, 

Stokkhólmsháskóla, Sorbonne og Kaliforníuháskóla í San Diego. Hann var einnig listrænn ráðunautur við 

kvikmyndina Bölvun (1988, Belá Tarr, Kárhozat). 
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fremst í Evrópu) og hafi þá liðið undir lok; allt sem komi þar á eftir geti ekki talist 

módernískt.84 Kovács  

afneitar ekki tilvist framúrstefnunnar og þöglu hreyfinganna en telur 

módernisma þeirra ekki snúa að kvikmyndamiðlinum; ráðandi hefð hafi 

vantað sem nýrri verk gátu brugðist við. Það sé af þeim sökum sem 

módernismi þöglu áranna hafi fyrst og fremst átt í samræðu við aðra listmiðla 

en ekki forsögu eigin miðils og hefða hans.85 

Bók Kovács er í nokkuð beinu samtali við skrif Bordwells um frásagnarform í 

Narration in the Fiction Film, en hann leggur breytufrásögnina að jöfnu við frásögn 

listrænu kvikmyndarinnar sem helstu birtingarmyndir kvikmynda á móderníska 

tímabilinu.86 Bordwell forðast og hafnar því að nota módernisma sem hugtak yfir 

„breytumyndir“, (þó að hann taki fram að vissulega gætu þær verið taldar 

módernískar),87 þar sem þær eru ekki bundnar við ákveðið sögulegt tímabil en einnig 

þar sem ekki sé hægt að áætla módernísk áhrif annarra lista á hverja og eina 

breytumynd.88 

Breytufrásögnin, samkvæmt Bordwell, á að vissu leyti einungis við um 

takmarkaðan hóp „umkomulausra kvikmyndagerðarmanna“ (Ozu, Dreyer, Bresson, 

Mizoguchi og Tati); og „nokkrar strokumyndir“ í huga hans, ólíkt hinum 

frásagnarformunum.89 Kovács segir kerfi Bordwells vera vísvitandi óljóst að þessu leyti 

þar sem það er reist á tæknilegri greiningu (kvikmyndirnar verða að bera ákveðna 

stílíska þætti til að vera gjaldgengar) en einnig á sögulegum sannindum (dæmin eru af 

takmörkuðum toga þar sem þau er einungis hægt að finna í kvikmyndasögunni), og fari 

þessir þættir ekki endilega saman. Kovács telur fráleitt að aðskilja breytufrásögnina frá 

sögulegu og þar á meðal módernísku samhengi. Hann telur ástæðu þess meðal annars 

vera að samtíma ritun bókarinnar (1985) hafi evrópskur módernismi í kvikmyndum 

 
84 András Bálint Kovács, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-80, Chicago: The 

University of Chicago Press, 2007, bls. 16-17. 

85 Björn Ægir Norðfjörð. „Frá framúrstefnu til hátíðarmynda…“, bls. 77. 

86 Sama heimild, bls. 81. 

87 Bordwell og Thompson gerðu einmitt aðhlaup að því í skrifum sínum um kvikmyndir japanska 

leikstjórans Yasujirôs Ozu. David Bordwell; Kristin Thompson, „Space and Narrative in the Films of 

Ozu“, Screen, 17/2, 1976, bls. 41–73, hér bls. 70-73. 

88 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 310. 

89 [þýð.] „isolated filmmakers“ og „fugitive films“. Strokumyndirnar eru M (1931, Fritz Lang), Ívan 

grimmi (1945, Sergei Eisenstein, Ivan Groznyy), Síðasta ár við Marienbad (1961, Alain Resnais, L'année 

dernière à Marienbad), Við verðum að lifa, Miðjarðarhafs (1963, Jean-Daniel Pollett, Méditerranée), 

Farandverkamaðurinn (1969, Rainer Werner Fassbinder, Katzelmacher) og Eden og eftir á (1970, Alain 

Robbe-Grillet, L'Eden et après). Sama heimild, bls. 274. 
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verið á undanhaldi og órætt líkan Bordwells hafi opnað fyrir möguleikann á því finna 

breytufrásagnir á öllum tímabilum kvikmyndasögunnar.90 

Bókarkafli kvikmyndafræðingsins Marks Betz,91 „Beyond Europe: On Parametric 

Transcendence“, gerir breytufrásögnina og skrif um hana að viðfangsefni sínu og reynir 

að sýna fram á gildi hennar sem greiningartækis og að þetta form frásagnar lifi meira lífi 

í kvikmyndalandslagi undanfarinna áratuga en nokkru sinni fyrr. Samkvæmt Betz gerir 

skilgreining Bordwells það að verkum að breytufrásögnin verður lokað safn texta sem á 

aðeins tengsl við sjálft sig, hefur enga víðari merkingu og vísar ekki út fyrir sig, hvorki 

stílískt né sögulega.92 Betz telur að nokkur skilyrða Bordwells um breytufrásögnina eigi 

ekki lengur við: að frásagnarhátturinn sé ekki útbreitt kvikmyndaform, að hún sé 

óalgeng sem áhorfsleið og óvænlegt sé að nema þróun innra samræmis stíls 

breytumyndanna í einu áhorfi. Betz fagnar orðræðu Kovács um breytufrásögnina í 

samhengi módernismans og telur hana vera til bóta og opni möguleika fyrir 

breytufrásögnina sem flokk kvikmynda, þar sem hann standi ekki lengur einn og sér og 

sé í sögulegu samhengi. Því sé hægt að telja fleiri kvikmyndir til breytufrásagnarinnar 

og unnt sé að skoða kvikmyndirnar í heild sinni, hvað sameinar og einkennir þær. Betz 

er hins vegar ósammála skilgreiningum Kovács um módernisma í kvikmyndagerð sem 

sögulega afmarkað, og þá sér í lagi evrópskt, fyrirbrigði.93 Betz telur að 

breytufrásögnin, þessi tegund „kvikmyndalegs módernisma“, hafi orðið algengt og 

vinsælt kvikmyndaform á undanförnum tveimur áratugum. Kvikmyndagerðarmenn búa 

í auknum mæli til kvikmyndir sem teljast til breytuhefðarinnar og áhorfendur þekkja og 

sækjast eftir þessum kvikmyndum. Breytufrásagnir eru þar með orðnar að þekktri stærð 

í fagurfræðilegu og markaðslegu samhengi innan kvikmyndaheimsins.  

Betz leggur áherslu á alþjóðlegt umfang „breytuhefðarinnar“ og telur formið ekki 

síst atkvæðamikið utan Evrópu og nefnir meðal annars kvikmyndagerðamenn frá 

Argentínu (Lisandro Alonso), Burkína Faso (Idrissa Ouedraogo), Hong Kong (Wong-

Kar Wai), Íran (Abbas Kiarostami, Jafar Panahi, Samira Makhmalbaf), Japan (Hirokazu 

Kore-eda, Ayoama Shinji), Mexíkó (Carlos Reygadas), Mauritaníu (Abderrahmane 

Sissako), Kína (Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang, Jia Zhangke), Suður Kóreu (Hong 

Sang-soo, Kim Ki-duk), Taívan (Hou Hsiao-hsien og Tsai Ming-liang), Taílandi 

 
90 András Bálint Kovács, Screening Modernism: European Art Cinema, 1950-80, bls. 59. 

91 Mark Betz er prófessor við King‘s College í London og er sérfræðingur í evrópsku eftirstríðsbíói og 

alþjóðlegu listabíói.  

92 Mark Betz, „Beyond Europe: On Parametric Transcendence“, bls. 37. 

93 Sama heimild, bls. 36. 
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(Apichatpong Weerasethakul) og Tyrklandi (Nuri Bilge Ceylan).94 Betz telur formalíska 

greiningu Colins Burnett á Blóm Shanghai sýna fram á að breytufrásögnin lifi góðu lífi 

og sé ekki sérevrópskt fyrirbrigði, en kallar eftir víðtækari nálgun og rannsókn á 

breytuhefðinni sem slíkri, frekar en að einblína einungis á stílíska þætti stakra 

kvikmynda. Hann telur brýnt að skoða hvað það sé sem einkenni og sameini þetta stóra 

safn kvikmynda innan breytuhefðarinnar og hvaða fagurfræðilegu, stofnanalegu og 

fjárhagslegu þættir undanfarinna áratuga hafi gert það að verkum að hún sé orðin jafn 

útbreidd og atkvæðamikil og raun ber vitni.95  

  

 
94 Sama heimild, bls. 39-40. 

95 Sama heimild, bls. 41. 
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4 Breytur Keims af kirsuberjum 

Í breytufrásagnarlegri greiningu sinni dregur Colin Burnett saman fjóra lykilþætti í 

frásagnarlíkani Bordwells sem eru mikilvægir í greiningunni sem kemur hér á eftir: 1) 

Regla er mikilvægari en merking. 2) Stílískir þættir eru endurteknir, endursagðir og 

lítillega umbreyttir í gegnum myndina sem orsakar að; 3) myndun og samsetning 

fléttunnar er fyrirsjáanleg, til þess að gera tilbrigðin í naumri eða heildrænni stílískri 

reglunni eftirtektarverða fyrir áhorfandann og gera þann leik að stórum þætti í upplifun 

hans á myndinni. 4) Kvikmyndin hefur fyrirfram mótaðan og ópersónubundin stíl sem 

markast ekki af þematískum eða öðrum kvöðum fléttunnar.96 Með þessi atriði í huga 

verður reynt að benda á lykilbreytur kvikmyndarinnar Keims af kirsuberjum. 

Flétta myndarinnar er sáraeinföld: aðalpersónan Badii hyggst svipta sig lífi og 

leitar að manni til að grafa sig. Frásagnartíminn er tæpur dagur, þar sem Badii er fylgt 

frá morgni að niðdimmri tunglskinsnóttu. Söguhetjan hefur einfalt markmið en henni er 

ekki ljáð nein sálfræðileg dýpt og engin baksaga eða skýringar eru gefnar fyrir líðan og 

áformum hennar. Líkt og söguhetja Vasaþjófs eru hvatir Badiis því áhorfandanum alveg 

utan seilingar og býður frásögnin ekki upp á sálfræðilega margræðni, líkt og í listrænu 

kvikmyndinni, heldur torræðni.97 Samsömun með persónunni verður þar með ómöguleg 

og styðja yfirlýsingar Kiarostamis í viðtölum þá áætlun98 en frásögnin er á þennan máta 

vel sniðin að líkani Bordwells. Í skrifum sínum um kvikmyndir Kiarostamis segir Laura 

Mulvey99 Keim af kirsuberjum sækja áhrifamátt sinn í þær efasemdir og spurningar sem 

kvikmyndin vekur hjá áhorfandanum. Hún bendir á að Badii verði að þessu leyti að 

„miðli leikstjórans“ til að varpa fram efasemdunum, í stað sannfærandi persónu í 

„samhangandi skáldskap klæddum klæðum sennileikans“.100 Enn fremur beinir Mulvey 

 
96 Colin Burnett, „Parametric Narration and Optical Transition Devices…“, 3. efnisgrein. 

97 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 290. 

98 „I didn‘t want to force any interpretations on to the audience, instead I tried to make them understand 

what they were seeing was just a story. That‘s why I never introduce the character, and I haven‘t talked 

about him or his problems: the main character continues to be a permanent enigma to us. So I haven‘t told 

his story, in order to avoid any emotional links with the audience.“ Elena þýðir úr ítölsku og vitnar í 

Bruno Roberti; Babak Karimi, „Stiamo raccontando una favola“, Filmcritica, 47/476-477, júní-júlí 1997, 

bls. 313-316. Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, bls. 124-125. 

99 Laura Mulvey er femínískur kvikmyndakenningasmiður og kvikmyndagerðarkona. Tímamótagrein 

hennar „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ nýtti sér sálgreiningarkenningar Sigmunds Freuds til 

skilgreiningar á hvernig áhorf kvikmynda (e. cinematic look) er erotíserað í gegnum textalega 

samsetningu og kvikmyndalega skipulagningu sjónarhornsins. Laura Mulvey, „Sjónræn nautn og 

frásagnarkvikmyndin“, þýð. Heiða Jóhannsdóttir, Áfangar í kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni Elísson, 

Reykjavík: Forlagið, 2003, bls. 330-341.  

100 [þýð.] „a character within a coherent fiction dressed in the trappings of verisimilitude“. Laura Mulvey, 

Kiarostami‘s Uncertainty Principle, Sight and Sound, 8/6, 1998, bls. 24-27, hér bls. 26. 
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athygli að meðvitaðri og háþróaðri notkun á því sem hún sem kallar „óvissureglu“ (e. 

uncertainty principle) sem megineinkenni frásagnarinnar.  

Frásögnin hefst í miðri atburðarrás (lat. in medias res)101 og í löngu 

opnunaratriði myndarinnar fylgjumst við með Badii aka jeppanum sínum og stöðva 

ítrekað meðal hóps manna við veginn, þar á meðal verkamanna sem freista þess að fá 

úthlutað dagsverki, og reyna að fá þá á tal við sig. Óvinveitt viðbrögð eins vegfarands 

gagnvart Badii láta í ljós að hann haldi að söguhetjan sé að lokka sig til skyndikynna, en 

eins og áður segir veit áhorfandinn ekkert um þennan dularfulla mann í bifreiðinni á 

þessum tímapunkti.102 Þessu andrúmslofti óvissunnar er viðhaldið í gegnum langa 

upphafsatriðarunu myndarinnar. Í bók ítalska kvikmyndafræðingsins Marcos Della 

Grassa um Kiarostami er að finna skelegga greiningu á uppbyggingu myndarinnar og 

bent er á að í upphafskaflanum er beðið í þrjár mínútur eftir að söguhetjan Badii mæli 

sitt fyrsta orð, sjö mínútur líða áður en við sjáum útiskot (e. exterior shot) af jeppanum 

þar sem hann sést (þó að öll framvindan fram að því gerist innan bílsins) og 25 mínútur 

líða þangað til að áform Badiis um að enda eigið líf koma í ljós.103  

Í þessu sambandi er rétt að víkja að því sem bæði Kristin Thompson og 

Bordwell hafa mært sem frásagnarlegt sérkenni verka Kiarostamis: notkun hans á 

spennu (e. suspense).104 Í hefðbundinni spennumynd kemst söguhetja í spennuþrungnar 

aðstæður, spennan magnast og síðan kemst hún út úr þeim, svo fylgir annað eða nokkur 

önnur viðlíka atriði þar til frásögnin nær hápunkti sínum. Í kvikmyndum Kiarostamis 

eru spennuþrungnar aðstæður (oftast af hversdagslegum toga) kynntar í upphafi og þær 

halda einfaldega áfram gangi sínum þar til yfir lýkur. Í Keimi af kirsuberjum veltir 

áhorfandinn fyrir sér hvort Badii muni finna einhvern til að grafa gröf sína og hvort 

hann muni virkilega standa við áform sín. Þetta er undirbyggt af kostgæfni með 

forvitninni sem hefur verið vakin með upphafsatriðarununni og þeirri óvissu sem hefur 

 
101 Kvikmyndir Kiarostami hefjast almennt í miðjum klíðum og enda á „röngum stað“. Áhorfandanum er 

ekki gefin úrlausn. Cheshire telur þetta vera aðferð til að reyna á áhorfandann og láta hann íhuga eigin 

stöðu gagnvart frásögninni. Godfrey Cheshire, „A Cinema of Questions“, bls. 36.  

102 Alberto Elena, The Cinema of Abbas Kiarostami, bls. 125 og Kristin Thompson „Observation on Film 

Art No. 3: Abbas Kiarostami The Character of Landscape – The Landscape of Character with Professor 

Kristin Thompson“ [Blu-ray aukaefni], Taste of Cherry (1997), Criterion Collection, 2020. 

103 Marco Dalla Gassa er kvikmyndafræðingur og dósent við Ca’ Foscari háskólann í Feneyjum og 

sérhæfir sig í asísku bíói, orientalisma og kvikmyndalegri framsetningu á menningarmun. Auk bókarinnar 

um Kiarostami gaf hann út bók um kvikmyndir kínverska leikstjórans Zhangs Yimou. Marco Dalla 

Gassa, Abbas Kiarostami, Genoa: Le Main-Microart‘s Edizioni, 2000, bls. 170-171. 

104 „Indeed, I think that one of the great accomplishments of much modern Iranian cinema, with 

Kiarostami in the vanguard, has been to reintroduce classic dramatic suspense into art-house 

moviemaking.“ David Bordwell; Kristin Thompson, Minding movies, Chicago: The University of 

Chicago Press, 2011, bls. 203. 
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skapast með henni.105 Að því sögðu er gagnlegt að velta fyrir sér hvaða kvikmyndalegu 

breytur eru mótandi í þessu samhengi og hvort þær, auk frásagnarinnar, falli að 

breytufrásagnarformi Bordwells. 

Í víðum skilningi er eitt megineinkenni breytufrásagnarinnar höftin sem hún 

setur sér. Hún þróar stílískt mynstur „þema og tilbrigðis“ (e. theme-and-variation). 

„Leikur breytnanna“ hverfist í kringum naumlega greinanlegan mismun (e. just-

noticeable differences) sem er einkennandi fyrir naumhyggju breytuformsins. Þetta 

þýðir að kvikmyndirnar þróa með sér nauma (e. sparse) innri reglu sem í gegnum 

frásögnina umbreytist hvarvetna.106 Hér skal litið sérstaklega á þátt innrömmunar, 

myndavélahreyfinga107 og klippingamynstra sem mótandi þætti frásagnarinnar.  

Innri regla frásagnarinnar er sett á stofn hægt og bítandi í upphafsatriðarunu 

myndarinnar. Fyrsta skot myndarinnar er af söguhetjunni Badii við stýrið í bifreið sinni 

í miðmynd108 í grunnri skerpu (það er að segja Badii og innviðir jeppans sjást greinilega 

í forgrunni myndarinnar en það sem fyrir augu ber í glugga bílsins í bakgrunni er 

óljóst), skotið er úr jafnri hæð við viðfangið (líkt og setið sé í farþegasætinu) frá hlið á 

hægri hluta Badii þannig að um vangamynd er að ræða [mynd 1]. Þetta tiltekna skot 

mætti kalla ígildi sjálfgildrar stillingar en myndin hverfur aftur og aftur til þessa ramma, 

gjarnan í upphafi sena eða kafla. Takan varir í tæpar tuttugu sekúndur þar sem bifreiðin 

mallar löturhægt og augu Badiis leita til hægri. Klippt er á gagnskot og augnlínu Badiis 

fylgt (áhorfandinn sér það sem Badii sér); myndin sýnir út um glugga farþegasætis (en 

einnig innviði jeppans og umgjörð gluggans) [mynd 2]. Þetta er í raun speglun fyrra 

skotsins og er um skot/gagnskots-mynstur að ræða; en út um gluggann sjáum við 

hálfundrandi verkamenn. Klippt er milli þessara sjónarhorna í nokkur skipti á hægri ferð 

bifreiðarinnar fyrstu tvær mínúturnar. Taktur klippingar er hægur og tökur tiltölulega 

langar og statískar. Í sjötta skoti myndarinnar er klippt á framhlið Badiis, eins konar 

tilbrigði við upphafsskotið (sem fyrr í jafnri hæð við viðfang sem er í miðmynd í 

 
105 Thompson segir að kvikmyndir Kiarostamis sýni fram á að „ekki þurfi tifandi tímasprengjur til að 

skapa spennu.“ Kristin Thompson, „Observation on Film Art No. 3…“. 

106 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 290. 

107 Hreyfing myndavélar er mjög takmörkuð innan myndarinnar. Einungis er notast við statíska ramma 

eða skim og hnik myndavélar á þrífæti (mestmegnis í „rímuskotunum“). 

108 Fjarlægð myndavélar frá viðfangi er einn grunnþátta innrömmunar. Til að lýsa áætlaðri fjarlægð er 

miðað við stærð viðfangs (oftast mannslíkami) innan rammans. Hugtökin sem eru notuð eru ýkt fjarmynd 

(viðfang er týnt eða agnarsmátt), fjarmynd (viðfang er sýnilegt en bakgrunnurinn er enn ráðandi sjónrænn 

þáttur), miðfjarmynd (sýnir mannsmynd fyrir ofan kné), miðmynd (sýnir mannsmynd fyrir ofan mitti), 

miðnærmynd (sýnir mannsmynd fyrir ofan axlir), nærmynd (vanalega af andliti, höndum, fótum eða öðru 

smáatriði) og ýkt nærmynd (sýnir andlitshluta eða einangrar eða magnar upp hlut). David Bordwell; 

Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, New York: McGraw-Hill, 2013, bls. 190.  
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forgrunni og myndin er í grunnri skerpu og þar með bakgrunnurinn óskýr), skotið 

framan af utanverðri framrúðu jeppans [mynd 3]. Í flestum tilfellum er það augnlína 

Badiis sem stýrir klippingunni, ef ekki framvirkt þá afturvirkt (klippt er til að mynda á 

meiri nærmyndir (innviðir jeppans sjást ekki)) af landslagi sem blasir við í fram- og 

farþegarúðu bifreiðarinnar [mynd 4] þó Badii horfi ekki í þá átt en myndirnar eru 

paraðar saman við augnlínu Badiis þegar klippt er aftur á hann [mynd 5]. Þar með er ýtt 

undir samsömun milli sjónarhorns áhorfanda og söguhetju eða að minnsta kosti eru 

mörkin milli þeirra gerð óljós.109 Þetta virkar á vissan hátt í andstöðu við þá 

frásagnarlegu þætti (til að mynda takmarkaðar upplýsingar um aðalpersónu; Badii segir 

það berum orðum við afganska guðfræðinemann „þú getur ekki fundið fyrir sársauka 

mínum“) sem gera samsömun við Badii ómögulega.  

Sjónarhornsskot, skot/gagnskots (e. shot/reverse-shot) mynstur og sjónfesta (e. 

eye-line match) eru nokkurs konar byggingareiningar sem ráða sjónrænni skipulagningu 

frásagnarinnar. Allir þessir þættir eru hluti af hefðbundinni framvinduklippingu 

klassísku frásagnarinnar,110 en það sem gerir notkun þeirra í heildræna stílíska 

mynstrinu óhefðbundna er alger vöntun á stofnskotum.111 Þegar áðurnefnd stílísk tól eru 

losuð undan oki kerfisbundinnar niðurskipunar sinnar öðlast þau nýtt líf sem „hreinar 

breytur“, að mati Bordwells.112 Skorturinn á stofnskotum verður virkilega áberandi eftir 

upphafstitla (e. opening credits) myndarinnar þegar Badii tekur loks upp ungan 

kúrdískan hermann í Range Rover bifreið sína. Samtal þeirra varir í sautján og hálfa 

mínútu og einkennist af skot/gagnskots-mynstrinu, sem sett var á stofn í 

upphafsatriðinu, með þeirri áherslubreytingu að mynstrið er orðið virkt með tveimur 

þátttakendum samtalsins. Þetta er hefðbundin leið til að mynda samtöl í kvikmyndum en 

lengd samtalsins er það ekki og það sem er enn óvenjulegra er að hermaðurinn og Badii 

 
109 Kvikmyndakenningar byggðar á sálgreiningarhugmyndum Jacques Lacan tala um innsaumun (fr. 

suture) áhorfandans í þessu samhengi. Innsaumun felur sundrunina sem myndfléttan skapar, fjarlægir 

hættuna sem felst í klippingu (sem vekur geldingarótta) og saumar áhorfandann á þann hátt inn í vef 

kvikmyndarinnar. Í skot/gagnskots-mynstrinu tekur áhorfandinn sér í senn stöðu þess sem horfir og þess 

sem er horft á og skapar sér á þann hátt tálsýn um heilan heim. Með notkun sjónarhornsskota er í sífellu 

verið að opna og sauma saman sár sem skapar titring í áhorfandanum. Robert Stam, Film Theory: An 

Introduction, bls. 137-138. Túlkunarfræðilegur lestur sem þessi hefur verið gagnrýndur af þeim 

kvikmyndafræðingum, líkt og Bordwell, sem aðhyllast hugræn fræði. Sama heimild, bls. 236. 

110 David Bordwell; Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, bls. 236. 

111 Robert Bresson sleppti einnig stofnskotum í Vasaþjófi til að gefa skot/gagnskots-mynstrinu nýja 

áherslu og þessi þáttur Keims af kirsuberjum er því sérstaklega áhugaverður í samhengi 

breytuhefðarinnar. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 293. 

112 [þýð.] „pure parameters“. Sama heimild, bls. 293.  
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eru aldrei sýndir saman í tvenndarskoti (e. two-shot).113 Þátttakendur samtalsins eru því 

einangraðir í sitt hvorn enda skot/gagnskots-mynstursins.114 Samtalið hefst með 

þátttakendum tveimur mynduðum á sama hátt [mynd 6 og 7] og í upphafsskotum 

myndarinnar [mynd 1 og 2] en fljótlega er klippt nær á viðföngin í miðnærmynd [mynd 

8 og 9] og þeirri stöðu haldið á meðan samtalið einskorðast við bílinn og 

skot/gagnskots-mynstrinu haldið til streitu næstu 75 skot.115 Þegar tíu mínútur hafa liðið 

á samtalið er hermaðurinn ögn ósáttur við krók á fjallaveginum sem Badii hefur tekið 

(en hann á að mæta á herstöðina innan skamms). Þá er klippt á nýtt sjónarhorn sem 

myndar meginstólpa í „þema-og-tilbrigðis“ stílísku mynstri frásagnarinnar. Við sjáum 

bifreiðina í fjarmynd frá hækkuðum vinkli að aftanverðu. Myndavélin skimar (e. pan) 

rólega eftir ferð jeppans þar sem hann færist í hægagangi upp og niður skrykkjótta 

fjallavegi á útjaðri Teheran-borgar [mynd 10]. Innrömmunin er óneitanlega 

athyglisverð þar sem myndavélin er staðsett á þann hátt að á köflum hverfur jeppinn bak 

við þúfu [mynd 12] og er einfaldlega skimað hægt yfir landslagið þar til bíllinn skýtur 

aftur upp kolli við næstu fjallsbrík.  

Kristin Thompson hefur fjallað um notkun landslags í verkum Kiarostamis og 

Keimi af kirsuberjum sem lykilþátt í ljóðrænum stíl myndanna. Thompson segir 

Kiarostami almennt nota ítrekað sömu tökustaði í myndum sínum. Endurtekin skot af 

sama landslagi í gegnum Keim af kirsuberjum býr til það sem Thompson nefnir „rímur“ 

– og telur hún endurtekninguna hafa magnandi ljóðræna eiginleika.116 Fyrsta rímuskot 

myndarinnar varir í mínútu (unnt er að taka fram að samtal mannanna er enn í forgrunni 

hljóðrásar þó þeir sjáist ekki) - það sem í fyrstu virðist stefnulaus rúntur um fjallavegina 

reynist leiða að gröf Badiis. Þegar að gröfinni er komið stígur Badii út fyrir jeppann og 

myndavélin fylgir honum frá sjónarhorni hermannsins og skot/gagnskots-mynstrið er 

 
113 Einnig væri hefðbundið að sjá öxl mótleikarans bregða fyrir í jaðri rammans í skot/gagnskots-

mynstrinu en svo er ekki. Leikararnir voru aldrei saman á tökustað heldur voru samtölin tekin upp í sitt 

hvoru lagi og var Kiarostami staðgengill viðmælandans við upptöku bílasamtalanna. Þetta gerði 

Kiarostami kleift að vinna náið með leikurunum (sem að vanda voru óreyndir) til ná fram þeirri 

frammistöðu sem hann sóttist eftir. Naficy telur að þessi aðferð grafi vísvitandi undan raunsæi 

myndarinnar. Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema Volume 4…, bls. 191-192. Jonathan 

Rosenbaum telur þessa vinnuaðferð enn fremur flækja ímynd Kiarostamis sem „einfalds“ húmanista. 

Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 31. 

114 Bordwell hefur kallað þetta „myndfléttuefnistök“ hjá Kiarostami. Í Shirin tekur Kiarostami aðferðina 

skrefinu lengra og myndar leikkonur að horfa á kvikmynd (sem var í raun ekki sýnd, heldur horfa þær á 

svartan skjá). Bordwell segir Kiarostami með þessu endurskapa Kuleshov áhrifin á nýjan hátt. David 

Bordwell; Kristin Thompson, Minding movies, bls. 205. 

115 Hér er vissulega um smáatriði að ræða, sem þó er mikilvægt í samhengi naumlega greinanlegs 

mismunar innan breytufrásagna. 

116 Kristin Thompson, „Observation on Film Art No. 3…“. 
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endurtekið með þeirri litlu breytingu að Badii er staðsettur utandyra við hægri hlið 

hermannsins í farþegasætinu [mynd 11 og 13]. Sem fyrr sjást þeir aldrei í tvenndarskoti 

og ekkert stofnskot er gefið (þar sem við sjáum mennina saman í umhverfi sínu) heldur 

reiðir frásögnin sig á jafnvægisdans áðurnefnds skotmynsturs sem ýtir undir tilfinningu 

fyrir huglægni sjónarhorns myndavélarinnar. Badii biðlar árangurslaust til unga 

hermannsins um að taka að sér þetta einfalda starf: að koma að gröfinni í morgunsárið 

og moka yfir beð Badiis, sem sé þá látinn eftir inntöku svefntaflna og liggi í gröfinni, og 

hljóta í laun verulega fjárhagslega umbun. Hermaðurinn virðist hálfskelkaður og er 

fámáll. Að endingu stígur Badii aftur í jeppann og hermaðurinn flýr út í buskann. Badii 

stígur út og horfir á eftir honum. Sem fyrr stýrist klipping og myndataka af sjónlínu 

söguhetjunnar og er skipt milli skota af honum í miðmynd að horfa og á skot af fuglum í 

fjarska og svo aftur á hermanninn að hverfa smátt og smátt lengra út í landslagið. 

Þessum fyrsta kafla myndarinnar lýkur á skoti af jeppanum og Badii að neðanverðu í 

fjarmynd (staðsetning myndavélar, og þar af leiðandi ramminn, er nokkuð „beint“ á 

viðfangið), úr átt hermannsins eða grafarinnar, sem síðan er endurtekið eða útfært í 

hverjum kafla myndarinnar [mynd 14].  

Þegar hér er komið sögu hefur verið sýnt fram á nauma innri reglu stílíska 

mynstursins, sem mun í framhaldinu verða endurtekið, endursagt og umbreytt í gegnum 

frásögnina. Ef frásagnarformi breytuhefðarinnar er fylgt hefur þetta áhrif á samsetningu 

og lögun fléttunnar.117 Dalla Gassa greinir atburðarrásina og uppbyggingu hennar eftir 

röð og lengd samtala og þagna:  

Þögn 8 mín., 14 sek. 

Samtal: 17 mín., 35 sek. 

Þögn 6 mín., 42 sek. 

Samtal: 16 mín., 09 sek. 

Þögn 5 mín., 46 sek. 

Samtal: 15 mín., 08 sek. 

Þögn 6 mín., 06 sek. 

Samtal: 1 mín., 00 sek. 

Þögn: 10 mín., 24 sek.118 

 
117 Colin Burnett, „Parametric Narration and Optical Transition Devices…“, 4. efnisgrein. 

118 Marco Dalla Gassa, Abbas Kiarostami, bls. 173. 
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Þó hér sé um örlitla einföldun hjá Dalla Gassa að ræða119 er framsetningin afar gagnleg 

og sýnir á afdráttarlausan máta hve mikla reglu er að finna innan frásagnarinnar. Óhætt 

er að segja að naumt innra samræmi geri gang frásagnarinnar á einhvern hátt 

fyrirsjáanlegan – við vitum að þögn fylgir samtali og svo framvegis. Það eru tilbrigðin 

við innri regluna sem vekja athygli áhorfandans. Þær sjónrænu breytur 

(sjónarhornsinnrömmun, skot/gagnskots-mynstur í klippingu, skortur á stofnskotum og 

sjónfestuklipping) sem skipuleggja regluna eru nú orðnar kunnar og því er unnt að 

skoða hvernig þessar breytur eru þróaðar áfram í gegnum frásögnina.  

 Annar kafli myndarinnar (engin greinileg kaflaskil sjást og frásögnin er samfelld 

en nokkuð óhætt þykir að merkja greinaskil hér) hefst á Badii að keyra jeppanum aftur 

af stað. Hann er myndaður í sjálfgildri stillingu myndarinnar, það er að segja á sama hátt 

og í upphafsskotinu [mynd 1]. Klippt er á andhverfu fyrra rímuskots, af jeppanum á 

fjallaveginum mynduðum frá háum vinkli en nú að ferðast í gagnstæða átt. Í þessari 

atriðarunu (e. sequence) verður leikurinn með sjónarhornskotið og huglægni/hlutlægni 

myndavélarinnar áberandi. Næsti myndrammi er framan á Badii [mynd 3] þar til hann 

heyrir hermannahróp og kerfisbundinn hlaupasöng þeirra (sem Badii minntist á í 

samtalinu við hermanninn) og er klippt á fjarmynd af felulituðu kongalínunni innan um 

landslagið með borgina í bakgrunni rammans [mynd 15]. Sjónarhornið hverfist um 

sjónlínu og vitund aðalpersónunnar sem fyrr. Myndinni af hermönnunum er haldið í 

rúmar þrjátíu sekúndur og er klippt aftur á augu Badiis og líkt og í upphafi myndar er 

pörun við sjónfestu notuð afturvirkt.  

Nýtt rímuskot af jeppanum að keyra fjallaveginn innan um vinnufólk að störfum 

tekur við. Ferð jeppans heldur áfram í gegnum landslagið í rólegum takti og er fylgt 

fyrra mynstri af huglægum sjónarhornskotum (bílrúður sjást ekki) sem eru pöruð við 

augnlínu Badiis. Badii heyrir fagran söng í fjarska og fylgist með verkamönnum kasta 

mæðinni innan um tré og runna [mynd 16]. Mynstur klippingar og innrömmunar er 

mjög keimlík upphafsatriðinu [mynd 1-4] og eru sjónarhornsskot út um bílinn ráðandi. 

Það er líkt og sjálfsmeðvitað háð frásagnarinnar að öllum sjónarhornsskotunum, en um 

leið nokkuð röklegt skref í atburðarrásinni, þegar Badii klessir bifreiðina og festir eitt 

framdekkjanna utan vegar. Hópur verkamanna kemur til bjargar og í stílísku samræmi 

 
119 Upphafssenan og fyrsta „þögnin“ er til að mynda ekki alveg laus við samtöl. Má þar nefna samskiptin 

við manninn í símaklefanum sem hótar Badii barsmíðum, og fleiri stutt orðaskipti við vegfarendur. Í 

greiningu Dalla Gassa virðist hann einungis flokka samfelldar samræður við farþegana (en einnig við vin 

guðfræðinemans) sem samtöl.  
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er klippt frá fjarmynd af hópnum að hlaupa að jeppanum [mynd 17], á miðmynd af 

Badii að framanverðu [mynd 3 og 5] og gagnskot af körlunum að lyfta bílnum [mynd 

18]. Badii heldur leið sinni áfram þar til hann finnur einmana öryggisvörð á 

iðnaðarsvæði sem hann gefur sig á tal við. Öryggisvörðurinn býður honum upp í turn til 

sín þar sem þeir ræða málin. 

 Í fyrsta sinn innan frásagnarinnar er Badii myndaður í tvenndarskoti með 

viðmælanda sínum [mynd 19]. Innrömmun og samsetning myndarinnar minnir nokkuð 

ótvírætt á fræga ramma úr …Og lífið heldur áfram og Undir ólífutrjánum.120 Innan 

myndarinnar stendur innrömmunin nokkuð sér á báti en þó er ekki ráðlagt að taka hana 

úr samhengi við leik breytnanna sem fylgir. Það er líkt og hér sé áhorfandanum boðið 

að veita athygli og taka eftir naumlega greinanlegum mismun. Skotið sem fylgir er 

annað tvenndarskot af félögunum en afganski öryggisvörðurinn hefur fært sig inn í 

innra rýmið þar sem hann matreiðir sér eggjahræru [mynd 20]. Því er fylgt með 

sjónarhornsskoti (að því er virðist) frá augum Badiis upp á vinnuvél að kasta möl niður 

grjótarhaug [mynd 21]. Klippt er á skot innan úr innra rýminu í gegnum glugga sem 

aðskilur mennina. Badii er myndaður í miðfjarmynd og örlítið taugatrekktum 

hreyfingunum hans er fylgt eftir, fram og aftur pallinn, með skimi myndavélarinnar 

[mynd 22]. Þetta er eitt af fjölmörgum skiptum í myndinni sem Badii er myndaður bak 

við gler [mynd 3, 5, 22, 29 og 34]. Badii spyr afganska öryggisvörðinn hvað hafi leitt 

hann til Írans og mennirnir bera saman stríðið í Afganistan og stríðið milli Íraka og 

Írana og áhrif þeirra á Afgana. Hljóðblöndun atriðisins er raunsæisleg: rödd Badiis 

hljómar kæfð þegar hann stendur langt frá og bak við gluggann en verður skýrari þegar 

hann kemur nær myndavélinni. Allir þessir þættir ýta undir þá ályktun að skotið sé frá 

sjónarhóli Afganans en það væri einnig í samræmi við fyrri mynstur innrömmunar og 

klippingar innan myndarinnar. Af samtali þeirra kemur í ljós að Afganinn getur ekki 

yfirgefið vaktstöðu sína en vinur hans að heiman, sem stundar nám í guðfræði, er í 

heimsókn. Badii kveður á svipstundu til þess að fá guðsmanninn í bíltúr. Tökunni er 

leyft að lifa og öryggisvörðurinn kemur inn í rammann og horfir eftir Badii sem gerir 

það sem áhorfandinn nam sem huglægt sjónarhornsskot öryggisvarðarins að hlutlægu 

skoti [mynd 23]. Þessi leikur með sjónarhorn myndavélarinnar er endurtekinn í næstu 

tveimur skotum. Í hinu fyrra er jeppanum fylgt eftir á rímukenndri leið, úr nærmynd frá 

 
120 Hér er átt við senuna þar sem leikstjórinn á í samskiptum við Hossein og Tahereh, sem sést fyrst í 

…Og lífið heldur áfram og er síðan margendurtekin í Undir ólífutrjánum. 
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turninum, í fjarmynd að guðfræðinemanum, sem vinkar í kveðjuskyni að myndavélinni 

[mynd 24]. Skotið er parað afturvirkt við augnlínu Afganans í miðmynd [mynd 25], 

sem skapar skemmtilega hliðstæðu við tökuna úr innra rými öryggisturnsins.  

Við tekur samtal þeirra Badiis og afganska guðfræðinemans sem er myndað 

innan hins kunnulega skot/gagnskots-mynsturs næstu 38 skotin. Ólíkt fyrra samtali er 

ekki klippt í miðnærmynd á mennina heldur miðmyndarinnrömmun haldið til streitu og 

því örlítið tilbrigði greinilegt. Mennirnir rökræða réttmæti sjálfsvígs út frá trúarlegum 

forsendum og guðfræðineminn er andvígur því með vísan til kennisetninga Kóransins. 

Rímuskotið er endurtekið á mjög áþekkan máta og áður og varir í mínútu líkt og í fyrra 

skiptið. Munurinn felst þó í efni samtalsins en mennirnir eiga alvarlegt samtal um 

sjálfsvíg út frá trúarlegum forsendum og ljóðrænn hægur taktur tökunnar og hár vinkill 

myndavélar gefur áhorfanda rými til að íhuga orðin og finna aukamerkingar (e. 

connotation) (þó Bordwell hvetji ekki endilega til þess).121 Þó fylgir því álíka skylt 

styttra rímuskot, og mætti það greina sem viðbætta (e. additive) notkun formsins.122 

Áður en að gröfinni er komið er vinkill myndskeiðsins neðan úr hlíðinni, sem fyrsti 

kaflinn endaði á, endurtekið [mynd 14]. Í þetta skiptið fer farþeginn út úr jeppanum og 

lítur á gröfina, í stað Badiis. Farþeginn kemur aftur inn í bifreiðina í staðinn fyrir að 

flýja út úr henni. Hér er því um augljóst tilbrigði formsins að ræða – svipað en samt 

öðruvísi. Eftir að guðfræðineminn hefur neitað bón Badiis aka þeir aftur að öryggisturni 

vinarins og er það myndað í tveimur rímuskotum sem verða æ meira ráðandi í stílísku 

mynstri myndarinnar. 

Næsti „þagnarkafli“ frásagnarinnar tekur við. Badii keyrir dýpra inn á lendur 

iðnaðarsvæðins og beinir sjónum sínum að urð og grjóti. Innrömmun og klipping skota 

hverfist enn um sjónfestu og sjónarhorn Badiis. Hann virðist örvinglaður, sest niður og 

leyfir moldar sandfoki að líða yfir sig.123 Starfsmaður á byggingarsvæðinu biðlar til 

hans að færa bíllinn sinn þar sem honum sé óheimilt að vera á svæðinu (en samtal þeirra 

er myndað í skot/gagnskots-mynstri) [mynd 26 og 27]. Líkt og í dái er Badii seinn til 

svara en skilar sér að endingu í kunnuglegan upphafsrammann [mynd 1] í 

bílstjórasætið. Hljóðrásin hefur einkennst af miklum hávaða iðnaðarsvæðisins og slær á 

grafarþögn um sekúndubil eftir að Badii skellir bílhurðinni. Hann horfir vonlítill fram á 

 
121 Háir tökuvinklar með yfirsýn yfir landslag eru stundum kenndir við æðra sjónarhorn (e. God‘s eye 

view) sem hefur skemmtilega víxlverkun við umræðuefni manna. 

122 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 285-6. 

123 Hér væri vissulega auðvelt að grípa til túlkunarfræðilegs lesturs vegna yfirvofandi örlaga Badiis. 

Nokkru fyrr hafði öryggisvörðurinn sagt við hann „já svo þú trúir að allt verði að jörðu?“. 
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við en snýr sér fljótlega að myndavélinni og spyr „einhverjar fleiri spurningar?“. Hægt 

og rólega kemur í ljós að um úrfellingu (e. ellipsis) í formi lúmskrar stökkklippingar (e. 

jump cut) er að ræða. Badii hefur fundið mann í starfið sem situr í farþegasætinu.  

Framvindan hefur hingað til verið samfelld en er brotin upp og úrfellingunni er 

miðlað á máta sem gætir samræmis innan reglu stílíska mynstursins. Úrfellingar og 

skortur á mikilvægum upplýsingum sem varða söguna eru einkenni breytufrásagna.124 

Frásagnarlegt tilbrigðið er umtalsvert þar sem við sjáum Badii ekki finna þriðja farþega 

sinn og undanfara samskipta þeirra. Kaflinn hefst á því að þeir keyra frá gröfinni, í stað 

þess að hann endi þar, eins og í fyrsta kafla myndarinnar. Upphafsrammanum með 

vangamynd Badiis er haldið í rúma mínútu og eykur það ringlun áhorfandans. Við taka 

þrjú rímuskot af jeppanum í kröppum hlykkjum um vegina (það fyrsta er þriðja tilbrigði 

grafarskotsins [mynd 14]). Þrjár mínútur líða áður en tyrknenska hamskeranum125 er 

boðið inn í ramma og skot/gagnskots-mynstrið hefst. Þessi leikur breytnanna er eitt 

dæma þess hvernig upplýsingum er haldið frá áhorfandanum til þess að magna upp 

spennu og/eða óvissu en einnig vísir um stökkbreytingu og viðbætta notkun formsins.  

Í þriðja kafla myndarinnar hefur sú umbreyting orðið á stílíska mynstrinu að 

rímuskotin taka æ meiri rými og endurtekning og tilbrigði þeirra verður megin einkenni. 

Einnig er sá grundvallarmunur að nú talar farþeginn linnulaust og reynir að sannfæra 

söguhetjuna, en ekki öfugt. Í eintali sínu reynir Tyrkinn að fá Badii ofan af áætlun sinni 

og deilir með honum ýmsum hugleiðingum og lífsreynslu sinni til þess – en söguhetjan 

segir nánast ekkert. Með auknum og endurteknum rímuskotum verða andstæður 

myndefnis og hljóðrásar enn meira áberandi; dauðinn einkennir samtalið en ytra 

umhverfi er fallegt landslag sem virkar sem boðberi lífsins.126 Rímuð krókaleið þeirra 

skilar þeim á enda inn í borgina þar sem hamskerinn fer til vinnu. Badii biður farþegann 

um að fara yfir verklag morgunsins líkt og hann hafi áhyggjur af því að vera grafinn 

lifandi. Meint sjónarhornsskot Badiis [mynd 28] sýnir félaga hans ganga inn um hlið 

náttúrusafnsins en stuttu seinna hleypur hann inn um það sjálfur í áþekkum ramma 

 
124 Þær fyrirfinnast vissulega einnig í öðrum frásagnarformum, sérstaklega listrænu kvikmyndinni. David 

Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 304. 

125 Gamli vitringurinn, sem reynir að veita söguhetju ráð, er persóna sem birtist endurtekið í verkum 

Kiarostamis, til að mynda í Hvar er hús vinarins?, …Og lífið heldur áfram og Vindurinn mun bera okkur 

sem dæmi. Jonathan Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 101. 

126 Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Taste of Cherry“. 
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[mynd 30] – og er þetta eitt fjölda dæma um endurtekningar og endursagnir stílískra 

mynstra í þessum hluta myndarinnar.127  

Við tekur skotaruna af Badii á hlaupum um göngustíga safnsins og má sjá 

nokkurt samræmi milli samsetningar þeirra og rímuskotanna sem sýna ferð 

bifreiðarinnar. Badii kemur að uppstoppunarhúsinu og er hann enn á ný sýndur bak við 

glugga [mynd 29] þar sem hann biðlar með bendingum til Tyrkjans að koma út á fund 

sinn. Myndavélin er staðsett inni í húsinu og beinir út í átt að Badii. Má merkja þetta 

sem annað tilfelli um leik breytnanna á mörkum huglægni og hlutlægni sjónarhorns 

myndavélarinnar. Klippingin fylgir enn og aftur sjónfestu Badiis er hann horfir á 

umhverfið og bíður. Samtal Tyrkjans og Badiis (þar sem Badii biður hamskerann að 

kasta tveimur steinum í sig áður en hann byrjar að moka mölinni) er myndað og klippt í 

skot/gagnskots-mynstri og þeir eru aldrei sýndir saman í tvenndarskoti en samtal þeirra 

er stutt. Áframhaldandi rímuð ferð Badiis um garðinn endar á bekk [mynd 31] þar sem 

myndavélin tekur enn og aftur mið af sjónlínu hans og nemur staðar við krýnandi sólina 

yfir borgarlandslaginu. Úrfelling á tíma á sér stað í annað sinn innan frásagnarinnar 

þegar litur sólar og sjóndeildarhrings breytist í örstuttu samfelldu myndskeiði [mynd 32 

og 33]. Aftur er úrfellingu miðlað í statískum ramma í samfelldri töku, „án“ klippingar. 

Í lokakafla myndarinnar er myrkur skollið á. Kaflinn hefst á langri töku, sem 

varir í tvær og hálfa mínútu, en skotið er utan frá á stofuglugga Badiis í miðfjarmynd úr 

jafnri hæð og minnir samsetning rammans á fyrri skot í myndinni [mynd 19 og 34]. 

Badii og skuggamynd hans sést bregða fyrir í gegnum gagnsæ gluggatjöldin en stofan er 

eina upplýsta svæði myndrammans. Badii er á iði um íbúðina, gengur fram og aftur, 

hefur sig til og krýpur og felur andlitið í greipum sér. Enn og aftur fellur það í hlut 

hljóðrásarinnar að miðla frásagnarlegum upplýsingum en við heyrum bílflautu og 

drögum þá ályktun að það sé ástæða brottfarar Badiis. Undirliggjandi spurningin er 

vissulega „tók hann svefntöflurnar eða ekki?“. Við sjáum Badii slökkva ljósin og 

yfirgefa íbúðina [mynd 35] og myndavélin hnikar (e. tilt) lítillega til að fylgja ferð hans 

niður stigann. Myndskeiðið er dæmi þess að fyrir fram ákveðnar stílískar breytur 

(innrömmunin, lengd töku, fjarlægð við viðfang, statískur rammi og endurtekning á 

 
127 Milli þessara skota sjáum við Badii í langri samfelldri töku myndaðan í kunnuglegum upphafsramma 

myndarinnar. Hann keyrir glannalega, staðnæmir og tekur ljósmynd fyrir ungt par (maðurinn er sá sami 

og brást ókvæða við spurningum Badiis í upphafssenu myndarinnar en þetta er í fyrsta sinn sem kona 

kemur við sögu í myndinni), snýr bílnum og brunar aftur að hliði náttúrusafnsins. Þetta skot endurtekur 

stílískt mynstur úr upphafskafla myndarinnar (þegar Badii ræðir við plastsöfnunarmanninn), þar sem 

langri samfelldri töku er beitt með sömu innrömmun á hægri hlið Badiis sem keyrir spöl og á samskipti 

við fólk í gegnum bílgluggann.  
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fyrri stílískri útfærslu) og frásagnarleg skilyrði (takmörkun upplýsinga til að magna 

óvissu eða spennu) ganga hönd í hönd.  

Næsta myndskeið hefst á niðamyrkri. Smám saman bregður fyrir glætu og 

útlínur og neonskilti leigubíls koma í ljós. Á ferðinni er hæg og myrkvuð birtingarmynd 

rímuskotanna þar sem myndavélin fylgir ferð illsjáanlegu bifreiðarinnar, sem hverfur í 

og úr ramma, um skrykkjóttu vegina og bak við landslag næturinnar. Hlutverk 

hljóðrásarinnar er miðlægt og er það til enda myndarinnar. Það heyrist í þrumu og klippt 

er á dimman ramma en daufar útlínur trjákrónu (í mið-fjarmynd) lýsast hægt af 

bílljósunum. Badii stígur út úr bifreiðinni og gengur framhjá trénu og ljósin fölna. Við 

tekur myndskeið skotið aftan á Badii (en ljósgrár jakki gerir útlínur hans greinanlegri í 

myrkvuðum rammanum) en hann sest niður á jörðina í miðjan botn rammans. Hann 

heyrist eiga við kveikjara og nær að lokum að láta loga í sígarettu. Þrumur og spangól 

hunda heyrast í hljóðrás og óskýr borgarljós sjást í fjarska í toppi rammans og veita 

örlitla lýsingu á andlit söguhetjunnar.  

Myndskeið lokakaflans eru löng og taktur klippingar hægur. Badii sést standa 

upp og við heyrum hann klifra niður í holuna. Við tekur miðnærmynd framan á andlit 

Badiis ofan í holunni, horfandi í humátt til himins og myndavélar. Ramminn er dökkur 

en andlit Badiis er lítillega lýst af borgar- og stjörnuljósum [mynd 36]. Hundar gelta, 

vindurinn blæs og laufin flökta yfir andliti hans, í myndskeiði sem varir í hálfa mínútu. 

Því er fylgt með sjónarhornsskoti á tunglið sem brýst af og til fram á milli skýjaslæðna 

[mynd 37]. Áhorfandinn fær því að sjá það sem söguhetjan sér á þessari örlagaþrungnu 

stundu. Skotinu er leyft að vara í dágóðan tíma og þrumur óma í hljóðrás. 

Skot/gagnskots-mynstrinu er haldið til streitu og söguhetjan er nú gott sem horfin inn í 

myrkrið en andlit Badiis lýsist þrívegis um stundarkorn af bjarma eldinganna en augu 

hans eru lokuð. Friður og rigning færast yfir hljóðrásina og ramminn verður aldökkur. 

Með hægð fara óp hermannalínunnar að hljóma og birtir fyrir kornóttri mynd í 

myndbandsupplausn (í stað filmunnar sem hefur einkennt kvikmyndina hingað til). 

Hermannahópurinn silast að endingu inn í kornmynstraðan og aflitaðan rammann og inn 

á rímulaga fjallaveginn sem er áhorfandanum svo kunnur. Ólík gæði og snið á myndefni 

láta í ljós augljóst rof frá frásögninni. Við tekur myndaröð af kvikmyndatökuliði með 

myndavél og þrífót, hermönnunum að blaka blómum í stað vopna og aðaleikaranum 

Homayoun Ershadi að reykja sígarettu og rétta leikstjóranum Abbas Kiarostami 
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smókinn [mynd 38 og 39]. Undir hljóma trompettónar jarðarfararmarsins St. James 

Infirmary í flutningi Louis Armstrong og hljómsveitar.128 

Niðurlag myndarinnar stendur utan fyrir söguheiminn og bendir á sauma 

frásagnarinnar og áréttar að hér sé um raunveruleika að ræða sem eigi sér höfund. Mjög 

skiptar skoðanir129 eru um gæði og virkni þessa kafla fyrir heildarverkið en eins og fram 

hefur komið eru sjálfvísandi eiginleikar eitt af megin einkennum kvikmynda 

Kiarostamis.130 Þó verður að segjast að hann hafði aldrei áður sett þá fram með slíkum 

hætti, sem sérstaka viðbót við textann sem lætur áhorfandann endurmeta frásögnina á 

nýjan hátt. Í ljósi breytufrásagnarinnar er niðurlagið ekki síður áhugavert í samanburði 

við greiningu Bordwells á Vasaþjófi. Vasaþjófur hefst á upphafstitlum sem tilkynna að 

„stíll þessarar myndar tilheyrir ekki spennumyndahefðinni. Höfundur hennar reynir að 

útskýra, í myndum og hljóðum, martröð ungs manns […]“.131 Bordwell útskýrir hvernig 

þessi sjálfvísandi formáli virkar hliðstætt við sögumannsrödd myndarinnar til benda á 

greinanlegan mismun fléttu og stíls innan hennar.132 Niðurlag Keims á kirsuberjum 

virkar á ekki ósvipaðan máta og leyfir áhorfandanum að efast og endurmeta merkingu 

 
128 Kiarostami notar tónlist almennt eingöngu í lok mynda sinna til þess að láta í ljós að kvikmyndin sé að 

klárast og til að veita áhorfandanum létti. Paul Cronin, Lessons with Kiarostami, bls. 42. 

129 Í kvikmyndaheimspekibók sinni Abbas Kiarostami and Film-Philosophy telur ástralski 

heimspekingurinn Mathew Abbott niðurlagið marka vatnaskil í listrænni þróun Kiarostamis og segir það 

vera augnablikið sem hann varð að meistara miðilsins. Mathew Abbott, Abbas Kiarostami and Film-

Philosophy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, bls. 2. Keimur af kirsuberjum var sýnd á Ítalíu 

um stund í annarri útgáfu án niðurlagsins vegna þrýstings frá dreifiaðilum. Kiarostami gerði það hins 

vegar aðeins sem tilraun. Rýnirinn Jonathan Rosenbaum sendi honum bréf til að hvetja hann til að halda í 

upprunalegan endi myndarinnar. Hann, líkt og Abbott, er þeirrar skoðunar að uppbrot á raunveruleika 

söguheimsins í niðurlagi myndarinnar framkalli ekki framandgervingartilfinningu heldur færi 

áhorfandann nær raunveruleika kvikmyndarinnar og veiti sameiginlega sælutilfinningu. Jonathan 

Rosenbaum; Mehrnaz Saeed-Vafa, Abbas Kiarostami, bls. 29-30. Hinn frægi kvikmyndagagnrýnandi 

Roger Ebert var einn þeirra sem fordæmdi myndina og niðurlag hennar sérstaklega, sem tilgerðarlegt og 

smekklaust. Sama heimild, bls. 95-96. 

130 Frásagnarmyndirnar sem Kiarostami gerði milli Nærmyndar og Keims af kirsuberjum eru …Og lífið 

heldur áfram og Undir ólífutrjánum. …Og lífið heldur áfram fjallar um ferð leikstjóra Hvar er hús vinar 

míns? og sonar hans til Rudbar-héraðs sem er í rústum eftir skelfilega jarðskjálftahrinu. Tökur Hvar er 

hús vinarins? fóru fram í héraðinu og leita feðgarnir drengjanna sem fóru með aðalhlutverk myndarinnar. 

Þetta eru vissulega atburðir sem áttu sér stað skömmu áður í lífi Kiarostamis. Undir ólífutrjánum fjallar 

um tökulið …Og lífið heldur áfram að taka upp myndina og er eina tilfellið sem Kiarostami vann með 

atvinnuleikara (fyrir útgáfu Shirin þar sem hann vann með Juliette Binoche og fjölda íranskra 

leikkvenna). Leikari sá fer með hlutverk Kiarostamis, leikstjóra …Og lífið heldur áfram, og í myndinni 

má því sjá leikara að leika Kiarostami að leikstýra öðrum (ólærðum) leikara að leika Kiarostami. Í 

hópsenu má sjá hinum raunverulega Kiarostami bregða fyrir í örskotsstundu ásamt tveimur skáldrænum 

útgafum Kiarostamis. Naficy telur megin áhrifavald á sjálfmeðvitaða nálgun Kiarostamis (og annarra 

íranskra kvikmynda) vera að finna í taziyeh, persnenskri píslarleikritahefð. Í taziyeh er sviðsbúnaður 

gerður sýnilegur, tilgerð leiksins og aðskilnaður leikarans við hlutverkið er viðurkenndur og fjórði 

vegurinn er brotinn og áhorfendur ávarpaðir með beinum hætti. Hamid Naficy, A Social History of 

Iranian Cinema Volume 4…, bls. 194-5. 

131 [þýð.] „The style of this is not that of a thriller. The author attempts to explain, in pictures and sounds, 

the nightmare of a young man […]“. 

132 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 289-290. 
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frásagnarinnar. Það opnar enn frekar á að líta á verkið út frá forsendum stíls fram yfir 

fléttu, reglu yfir merkingu og undirstrikar að flétta og stíll eiga í flöktandi samlífi innan 

myndarinnar. 
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5 Lokaorð 

Það er erfitt og kannski ómögulegt að upplifa og/eða greina listaverk án þess að grípa til 

túlkana af einhverju tagi. Að minnsta kosti virðist menningarlegt uppeldi innræta 

flestum okkar þá tilhneigingu. Susan Sontag talaði gegn túlkuninni og kallaði eftir 

annars konar nálgun á listaverkinu. 

Í samtímanum er túlkunin oftast hræsni þess sem neitar að láta listaverk í friði. 

Raunveruleg list er þess umkomin að gera okkur órótt innanbrjósts. Með því 

að smætta listaverkið niður í innihald og taka það svo til túlkunar er verið að 

temja listaverkið. Túlkunin gerir listina meðfærilega, höndlanlega.133  

Keimur af kirsuberjum hlaut mikið lof og vann til verðlauna en vakti einnig harkaleg 

viðbrögð í Íran og hjá áhorfendum utan landsteina. Írönsk yfirvöld hunsuðu Kiarostami 

og síðari verk hans fóru ekki í almenna sýningu þar í landi né fengu verkin 

fjárhagslegan né stofnanalegan stuðning af neinu tagi.134 Þegar listaverk fjalla um jafn 

viðkvæmt og vandmeðfarið málefni og sjálfsvíg verður krafan um merkingarbærni 

verksins gjarnan enn háværari. Algeng gagnrýni á kvikmynd Kiarostamis í heimalandi 

hans var að hún væri merkingarsnauð og að listamaðurinn hefði lítið fram að færa.135 

Þetta eru algeng viðbrögð þegar listaverk veita ekki auðveld, einhlít eða þægileg svör.  

Tilvistarlegar og trúarlegar spurningar koma skýrt fram á yfirborði söguheims 

myndarinnar (samtöl mannanna í jeppanum) en eru jafnframt hluti af stærri, 

margþættari og flóknum vef verksins. Lestur á myndinni út frá tilvistarlegum stefjum á 

vissulega rétt á sér, og er sú leið í raun margfarin, en með því að einblína einungis á þau 

er farið á mis við heildrænt form verksins. 

Það sem væri kjörið er möguleikinn á að komast undan túlkendum með öðrum 

hætti, með því að skapa listaverk sem hafa svo eindrægt og hreint yfirborð, 

sem búa yfir svo hvatskeytislegum ofsa, sem ávarpa með svo beinskeyttum 

hætti að listaverkið getur verið … nákvæmlega það sem það er.136 

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að sýna fram á að Keimur af kirsuberjum 

sé frásögn sem framkallar endurtekningar og smávægileg tilbrigði í stíl sem eru „handan 

skilmála fléttunnar“.137 Til verður stílískt heildrænt form sem hverfist um reglu. 

 
133 Susan Sontag, „Gegn túlkun“, þýð. Hermann Stefánsson, Susan Sontag: Að sjá meira, ritstj. Hjálmar 

Sveinsson, Reykjavík: ReykjavíkurAkademían 2005, bls. 20-35, hér bls. 26. 

134 Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema Volume 4…, bls. 249-250. 

135 Hamid Naficy, „Hamid Naficy on Taste of Cherry“. 

136 Susan Sontag, „Gegn túlkun“, bls. 30.  

137 [þýð.] „[…] beyond the dictates of the syuzhet“. David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 

298. 
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Bordwell segir að „regla án merkingar stríði“ áhorfandanum.138 Áhorfandinn verður 

örmagna í eltingaleiknum við merkinguna. Bordwell tekur jafnan í sama streng og 

Sontag þegar hann varar við tilhneigingunni að útskýra beitingu stíls út frá þematískum 

forsendum eða höfundarætlan.  

Þó hefur formalísk nálgun sína annmarka og er sjónarhorn undangenginnar 

greiningar þröngt. Líkt og Betz bendir á, í gagnrýni sinni á nýformalíska greiningu 

Burnetts á breytufrásagnir, er auðvelt í formrænni greiningu eins og þessari að yfirsjást 

hvaða áhrif frásagnir og stílískar breytur hafa á áhorfendur. Einnig eiga grunnforsendur 

listaverkanna eins og landfræðilegir menningarþættir (e. geo-cultural) til að gleymast. 

Þó svo að höfundur ritgerðar hafi dregið fram sögulegan, menningarlegan og listrænan 

bakgrunn verksins var það ekki miðdepill umfjöllunarinnar.139 Fróðlegt væri að víkka út 

sjónarhornið á breytufrásagnir innan verka Kiarostami,140 í samhengi þeirra við íranska 

listabíóið eða innan alþjóðlega listabíósins.  

Kostir formrænnar nálgunar eru umtalsverðir. Formalísk nálgun leyfir okkur að 

einblína á kvikmyndalega og tæknilega þætti, sem er ágætis útgangspunktur fyrir 

kvikmyndafræðinga. Kvikmyndir sem teljast til breytufrásagna eiga það sameiginlegt að 

vera torræðar fremur en margræðar.141 Að gefa túlkunargleraugun upp á bátinn og 

spyrja sig hvernig frekar en af hverju getur verið mjög gagnlegt í þessu samhengi. Það 

hjálpar okkur að þokast nær því óræða, kyngimagnaða og jafnvel yfirskilvitlega (e. 

transcendent) sem býr í listaverkum og getur opnað á annars konar skynjun hjá 

áhorfandanum.142 Ég tel slíka nálgun jafnvel geta vakið sterkari hughrif og dýpri 

skynjun heldur en leitin að merkingunni sem við erum ósjálfrátt mun vanari að beita. 

Kenningin um breytufrásögnina er þar af leiðandi gagnleg til að hjálpa áhorfendum að 

færast nær frásögnum sem hafa reglufast form og til þess að leyfa listaverkinu að vera 

„nákvæmlega það sem það er“.143  

Þá er hægt að sjá jeppa aka fram og aftur. Fram og aftur, yfir fjallið.  

  

 
138 [þýð.]„[o]rder without meaning tantalizes“. Sama heimild, bls. 305. 

139 Mark Betz, „Beyond Europe: On Parametric Transcendence“, bls. 41. 

140 Róttæk naumhyggja Tíu (en þar er um að ræða frásögn í tíu þáttum sem gerist alfarið inn í sömu 

bifreiðinni og einskorðar sig nánast alveg við tvo tökuvinkla) kemur upp í hugann sem kjörið dæmi til 

breytufrásagnarlegar greiningar. 

141 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, bls. 290. 

142 Sama heimild, bls. 305. 

143 Susan Sontag, „Gegn túlkun“, bls. 30. 
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