Háskóli Íslands
Hugvísindasvið
Kvikmyndafræði

De Palma, Hitchcock og sturtur
Birtingarmynd sturtuatriðisins í Psycho í kvikmyndum
Brians De Palma

Ritgerð til B.A.-prófs
Ásberg Ástþórsson
Kt.: 130590-3309
Leiðbeinandi: Heiða Jóhannsdóttir
September 2020

Ágrip
Leikstjórinn Brian De Palma er þekktur fyrir að nýta sér efnivið kvikmynda frá öðrum
leikstjórum en þar af hafa áhrif Alfreds Hitchcock á verk hans vakið mesta athygli. Í
þessari ritgerð er fjallað um kvikmyndir De Palma út frá sambandi þeirra við verk
Hitchcocks í ljósi textatengsla. Greint er frá hvernig áhrif Hitchcocks birtast í söguheimi, stíl, persónugerðum og viðfangsefnum myndanna. Megin viðfangsefni ritgerðarinnar snýr að textatengslum kvikmyndanna við sturtuatriði Psycho en atriðinu
bregður fyrir alls tólf sinnum í verkum De Palma. Beint er sjónum að birtingarmynd
sturtuatriðisins í verkum De Palma og dregnir eru fram lykilþættir sem tengja atriðin
saman. Sjálft kvikmyndaformið er De Palma afar hugleikið og lögð er áhersla á
hvernig fagurfræðilegar aðferðir kvikmyndamiðilsins koma fram í sturtuatriðunum.
Þá verður varpað ljósi á að grundvallarvirkni kvikmyndamiðilsins byggir á tjáskiptum
sem byggir á ákveðnu málkerfi líkt og hefðbundið tungumál.
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1. Inngangur

Alfred Hitchcock er flestum kvikmyndaáhugamönnum vel kunnugur en hann er ein
umtalaðasta persóna kvikmyndanna og hefur hlotið meiri athygli fræðimanna en
nokkur annar kvikmyndagerðarmaður (Dumas, 2012: 28). Þekktasta kvikmynd Hitchcocks er án efa Psycho (1960) en Chris Dumas fullyrðir að sturtuatriði Psycho sé
frægasta atriði kvikmyndasögunnar og hlotið meiri athygli fræðimanna en nokkuð
annað atriði (2012: 26). Frásögnin í Psycho skiptist í tvo hluta en í fyrri hluta frásagnarinnar er fylgst með aðalpersónunni, Marion Crane (Janet Leigh), ræna peningum og stinga af þar til hún endar á móteli. Fyrri hluti frásagnarinnar lýkur með
hrottafengnu morði aðalpersónunnar undir miðbik frásagnartímans en atriðið er
almennt kallað sturtuatriði Psycho þar sem morðið á sér stað á meðan aðalpersónan er
í sturtu. Rík hefð er fyrir því að fjalla um Hitchcock út frá höfundarkenningum en
kvikmyndir Hitchcocks eru ekki síður athyglisverðar í ljósi textatengsla enda eru áhrif
hans á kvikmyndagerð mjög mikil. Graham Allen segir að hugtakið textatengsl lýsi
því hvernig sérhver texti er bundinn sterkum tengslum við ýmsa aðra texta (2000: 3).
Allen bendir einnig á að kenningar um textatengsl leggja áherslu á að textar eru ávallt
skapaðir út frá öðrum textum og að merking textans er fengin út frá tengslum lesenda
við aðra texta (2000: 5). Hugtakið textatengsl verður haft að leiðarljósi í ritgerðinni en
rýnt verður í kvikmyndir Brians De Palma greint verður frá textatengslum verkanna
við Psycho.
Brian De Palma er víðkunnur fyrir að sækja í verk Hitchcocks og hefur verið
mjög umdeildur vegna áhrifa Hitchcocks, einkum vegna kvikmynda sem komu út á
árunum 1972 – 1984 sem síðar hefur verið kallað „Hitchcock-tímabil De Palma“.
Þess má geta að þegar Brian De Palma var unglingur hafði hann fyrst og fremst áhuga
á tölvum og það var ekki fyrr en hann sá Vertigo (1958) um tvítugsaldur að áhuginn
fyrir kvikmyndum kviknaði (Knapp, 2003: xvii). Brian De Palma var á þessum tíma í
eðlisfræði við Columbia-háskóla en kvikmyndin hafði svo mikil áhrif á De Palma að
hann hætti í náminu og ákvað að snúa sér að kvikmyndagerð (Knapp, 2003: xvii).
Áþreifanlegustu textatengsl milli leikstjóranna er að finna í tilteknum verkum á
Hitchcock-tímabili De Palma sem sækja markvisst í þrjú lykilverk Hitchcocks; Rear
Window (1954), Vertigo og Psycho. Rétt er að geta að kvikmyndirnar sem komu út á
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Hitchcock-tímabili De Palma eru ekki allar undir sterkum áhrifum Hitchcocks en
engu að síður má geina textatengsl við Hitchcock í nær öllum verkunum á tímabilinu.
Kvikmyndirnar sem bera sterkustu textatengslin við Hitchcock eiga aftur á móti allar
sameiginlegt að styðjast við formgerð fyrrnefndra kvikmynda Hitchcocks, til að
mynda Sisters (1972) og Dressed to Kill (1980) en fjallað verður nánar um þær síðar í
ritgerðinni. Þá er vert að benda á að tónskáldið sem samdi tónlistina fyrir kvikmyndir
Hitchcocks til fjölda ára, Bernard Hermann, samdi tónlistina fyrir tvö verk í leikstjórn
De Palma, Sisters og Obsession (1976).
Meginviðfangsefni ritgerðarinnar snýr að textatengslum sturtuatriðisins í
Psycho við kvikmyndir De Palma en atriðinu bregður fyrir með einum eða öðrum
hætti alls tólf sinnum í níu verkum leikstjórans. Textatengsl við sturtuatriðið má strax
finna í fyrstu mynd De Palma, Murder à la Mod (1968), en kvikmyndin beitir sambærilegum tökuvinklum og notaðar eru örar klippingar þegar aðalpersónan er myrt
undir miðbik frásagnarinnar. Sisters nýtir sér formgerð frásagnarinnar úr Psycho og er
vendipunktur myndarinnar náskyldur sturtuatriðinu þegar litið er til formgerðar frásagnarinnar. Dressed to Kill sem og Blow Out (1981) hefjast og enda með vísun í
sturtuatriðið en auk þess styðst vendipunktur Dressed to Kill að miklu leyti við sturtuatriðið. Í Carrie (1976) birtist atriðið á óbeinan hátt þar sem ekki er um eiginlegt
morð að ræða og birtist skyldleiki sturtuatriðisins einkum í sambræðingi kynferðis og
óhugnaðar. Áhrif sturtuatriðisins má einnig greina í afar ógeðfelldu atriði í kvikmyndinni Scarface (1983) þar sem ein persóna frásagnarinnar er myrt með keðjusög
inni á baðherbergi. Í kvikmyndinni Phantom of Paradise (1974) birtist atriðið aftur á
móti á skoplegan hátt en þar er drullusokk troðið að vitum fórnarlambsins. Sturtuatriðið kemur einnig fyrir í formi skopstælingar undir lok Body Double (1984) þar
sem aðalpersónan er við tökur á hryllingsmynd innan frásagnarinnar. Það er svo ekki
fyrr en rúmum þremur áratugum eftir Body Double sem sturtuatriðið birtist aftur, en
það er í kvikmyndinni Passion frá árinu 2012.
Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um hugtakið textatengsl og verður
annars vegar uppruni hugtaksins rakinn og hins vegar verður greint frá því hvernig
hugtakið hefur verið notað með ólíkum hætti á kvikmyndir. Fjallað verður einnig um
vensl De Palma og Hitchcocks í fyrsta hluta ritgerðarinnar og greint verður frá þeim
viðfangsefnum sem miðlæg eru í sturtuatriðum De Palma. Virkni kvikmyndaáhorfsins
verður jafnframt skoðuð og greint frá því hvernig áherslan á gægjuhneigð kemur fram
í verkum De Palma. Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður greint frá því hvernig texta2

tengslin við sturtuatriði Psycho koma fram í verkum De Palma. Í þriðja hluta verður
rýnt ítarlega í Dressed to Kill til að varpa ljósi á hvernig sturtuatriðið birtist í formgerð frásagnarinnar en sturtuatriði Psycho er þar leiðarstef og kemur fram þrisvar
sinnum í kvikmyndinni. Lögð verður áhersla á formræna þætti kvikmyndamiðilsins
við greiningu kvikmyndanna og greint verður frá því hvernig textatengslin við sturtuatriði Psycho birtast með margbrotnum hætti í verkum De Palma.
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2. Textatengsl milli Brians De Palma og Alfreds Hitchcock
Listin, í sinni víðfeðmustu mynd, er ákveðið form tjáningar sem er grundvölluð á
margþættum tengslum við umheiminn. Hún er í senn svörun þess að hafa skynjað og
túlkun þess sem skynjað er. Þótt tilurð listaverkanna sé í gegnum listamanninn verða
verkin ekki lifandi fyrr en þau eru meðtekin af öðrum. Kveikja verkanna getur í raun
verið hvaðeina úr reynslu listamannsins en verk forvera þeirra hafa löngum reynst
einn helsti burðarbiti nýrra verka. Hugtakinu textatengsl er beitt til að lýsa margþættum tengslum sem sérhvert listaverk hefur við önnur verk. Robert Stam fullyrðir
að hugtakið textatengsl lýsi „undirrót óstöðugleikans og óendanlegrar frestunar á
merkingu, er einkennir alla notkun tungumálsins sem storkast við sérhverja tilraun
einstaklingsins til að njörva niður það sem hann segir“1 (2000: 154). Hér á eftir verður
greint frá uppruna hugtaksins en hugtakið verður síðan haft að leiðarljósi þegar samband De Palma og Hitchcocks verður skoðað.

2.1. Hugtakið textatengsl
Uppruni hugtaksins textatengsl er almennt rakinn til greinarinnar „Orð, tvíröddun og
skáldsaga“2 eftir Juliu Kristevu sem kom út á sjöunda áratug síðustu aldar. Kristeva
byggði hugtakið á kenningum Mikhail Bakhtins um tungumálið og tvíröddun skáldskaparmálsins sem ganga út á að textinn sé „byggður upp sem mósaík tilvitnanna, þ.e.
sérhver texti er upptaka og umbreyting annars texta“ (Kristeva, 1991: 97). Í greininni
nálgast Kristeva textann sem rými, samsett af þremur víddum sem fela með sér ólíka
virkni merkingar. Fyrsta víddin er sjálfsvera skrifanna, það er höfundur textans, önnur
víddin er móttakandinn og sú þriðja eru ytri textar eða tilvísanir sem felast í textanum
(bls 96). Samkvæmt Kristevu er merking textans ekki óhreyfanlegur punktur heldur
„skörun textalegra yfirborða“ og líta má á texta sem ákveðna samræðu milli höfundar
og viðtakanda sem er sífellt mótuð af hinu menningarlega umhverfi samtíðar og fortíðar (Kristeva, 1991: 94). Þótt hugtakið textatengsl hafi ekki sprottið upp fyrr en
1

Íslensk þýðing er mín, á frummáli hljómar textinn svo: „[I]ntertextuality describes the
ground of instability and infinite deferral of meaning that characterizes all uses of language in
defiance of any individual’s attempt to fix the sense of what s/he says“.
2
Greinin heitir á frummálinu „Le mot, le dialogue et le roman“ en stuðst er við þýðingu
Garðars Baldurssonar frá árinu 1991. Greinin var fyrst prentuð árið 1969 en var í reynd
skrifuð og flutt á málþingi árið 1966.
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undir lok sjöunda áratugar síðustu aldar var hugmyndin um fjölþætt tengsl milli texta
ekki ný undir sólinni og hafði bókmenntafræðin löngum stuðst við skyld hugtök á
borð við; eftirlíkingar, viðlíkingar, tilvísanir, minni og skírskotanir. Engu að síður
markar tilkoma hugtaksins ákveðin umsvif innan bókmenntafræðinnar og beindist
kastljósið í auknu mæli að fjölþættum tengslum textans í stað höfundanálgunar, meðal
annars í verkum Roland Barthes.
Í greininni „Dauði höfundarins“3 hafnar Barthes hugmyndinni um guðdómlegt
vald höfundar sem hina einskoruðu merkingarmiðju textans og átelur gagnrýnendur
fyrir upphafningu höfundarins (1991: 174). Barthes fullyrðir að hugmyndin um tiltekinn höfund textans sé nútímafyrirbæri og fullyrðir að hin raunverulegu upptök
textans séu ekki sprottin úr hugarheimi höfundarins heldur í sjálfu tungumálinu (1991:
175). Barthes gagnrýnir stöðu höfundarins enn frekar með því að hafna nafngiftinni
sem lýsingu á ritsmið textans en í stað höfundar er „hinn móderníski skrifari“ sem er
„hvorki til á undan skrifunum né utan þeirra“ heldur „fæðist“ hann samtímis textanum
(1991: 177). Greinin er reist á þeim grunni að textar séu samsettir úr öðrum textum og
ber ákveðinn samhljóm við hugmyndir Kristevu, til að mynda lýsing Barthes á
textanum sem vef „tilvitnana sem dregnar eru úr óteljandi menningarmiðjum“ (1991:
177). Barthes fullyrðir að þegar texti er skipaður ákveðnum höfundi séu hömlur settar
á hann og fyrir vikið verði merking textans njörvuð niður með höfundinn að leiðarljósi (1991: 179). Barthes álítur að sé höfundinum hins vegar hafnað leysist fjölbreytileiki skrifanna úr læðingi sem er „sífellt að mynda merkingu til þess að leysa hana
jafnóðum upp“ (1991: 179). Í stað höfundarins verður viðtakandinn í fyrirrúmi þar
sem hann „heldur saman á einu sviði öllum þeim sporum sem hinn skrifaði texti er
gerður úr“ (Barthes, 1991: 180). Viðtakandinn nálgast textann út frá reynslu sinni af
öðrum textum og kemur því í hlut hans að afhjúpa merkingu textans, það er að segja
með því að tengja textann við aðra texta. Sérhver texti er þar af leiðandi gæddur þeim
eiginleikum að hafa áhrif á viðtöku annarra texta rétt eins og hann er ofinn úr öðrum
textum.
Þótt hugtakið hafi upprunalega verið sniðið að bókmenntum hefur það einnig
birst í orðræðu um aðrar menningarafurðir en Hamid Naficy bendir á að skilgreina
megi alla menningu sem texta (1989: 42). Kvikmyndir má þannig flokka sem ákveðið
form af texta en Graham Allen hefur bent á að hugtakið textatengsl hefur verið notað
3

Greinin heitir á frummálinu „Le mort de l’auter“ og var upphaflega birt árið 1968 en stuðst
er við þýðingu Kristínar Birgisdóttur og Kristínar Viðarsdóttur frá árinu 1991.
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við greiningu kvikmynda á nokkuð fjölbreyttan hátt (2000: 109). Hugtakið hefur til að
mynda verið notað við greiningu á aðlögun kvikmynda að bókmenntatexta og einnig
hefur hugtakið verið notað til að skoða ólíkar nálganir ýmissa kvikmynda sem byggja
á sama bókmenntatexta, til dæmis ólíkar aðlaganir á Shakespeare (Allen, 2000: 109).
Hugtakið kemur einnig fyrir í orðræðu um kvikmyndagreinar og er þá gjarnan skoðað
hvernig kvikmyndagerðarmenn sækja í hefðir tiltekinna kvikmyndagreina eða hvernig
ólíkum kvikmyndagreinum er skeytt saman (Allen, 2000: 181). Hugtakið hefur einnig
verið notað yfir ákveðin fyrirbæri kvikmyndaiðnaðarins á borð við kvikmyndastjörnur
en ímynd stjörnunnar sem og fyrri hlutverk hennar getur haft áhrif á viðtökur áhorfenda þegar þeir horfa á kvikmyndirnar (Allen, 2000: 175).

2.2. Orðræða um áhrif Hitchcocks á De Palma
Greina má ákveðna tvískiptingu í þeirri orðræðu sem umlykur Brian De Palma, hann
er ýmist fordæmdur sem litlaus hermikráka eða honum lýst sem vanmetnum listamanni og beinist áherslan þá yfirleitt að myndrænum stíl kvikmyndanna (Vallely,
2003: 69). Þessi andstæðu sjónarmið eru sérstaklega greinileg í orðræðunni sem snýr
að tengslum leikstjórans við Alfred Hitchcock. Þar er hann annars vegar átalinn fyrir
að stela frá Hitchcock og hins vegar er fyrra viðhorfið gagnrýnt fyrir að lítillækka De
Palma og því haldið fram að hann beiti einfaldlega aðferðum Hitchcocks til að nálgast
skyld viðfangsefni. Robin Wood hafnar þeirri staðhæfingu að De Palma sé einungis
eftirherma Hitchcocks og álítur tengslin felast í einlægri samsömun De Palma á
verkum Hitchcocks, samsömun sem er grundvölluð á undirliggjandi þemum og
viðfangsefnum myndanna (1986: 141). Wood er einnig þeirrar skoðunar að hinar
þrotlausu Hitchcock-tilvísanir De Palma skapi margbrotna díalektík skyldleika og
fráhvarf verkanna við kvikmyndir Hitchcock (1986: 140).
Thomas M. Leitch álítur að De Palma geri enga tilraun til að fela áhrif Hitchcocks í verkum sínum og fullyrðir að sérstakri athygli sé beint að þeim þáttum sem
sóttir eru til Hitchcocks (2006: 258). Leitch bendir á að þar sem aðdáendur De Palma
eru meðvitaðir um áhrif Hitchcocks í verkum De Palma geti það orðið að ákveðnum
leik áhorfenda að bera kennsl á Hitchcock-vísanir De Palma líkt og að koma auga á
Hitchcock þegar hann birtist í sínum myndum (2006: 258). Tilvísanir De Palma í
Hitchcock koma hins vegar ekki allar fram með sama hætti og bera með sér ólíkar
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birtingarmyndir sem Leitch álítur að marki ákveðna þroskabraut De Palma sem
kvikmyndahöfundur:
Þær koma fyrst fram sem léttúðlegt grín og skopstælingar í kvikmyndum á borð
við Hi, Mom! [1970] og Phantom of the Paradise; þaðan er sagnaminnum
Hitchcocks rennt saman við óvæntar kringumstæður í Carrie eða óformlegum
endurgerðum á borð við Sisters, Obsession og Dressed to Kill sem beita aðferðum
Hitchcocks til að endurvekja sömu grundvallarspurningar og einkenna Hitchcock;
og verða sjálfsvísandi í Blow Out, Dressed to Kill og Raising Cain [1992]4
(Leitch, 2006: 267).

Stökkið frá því að vísa beint í Hitchcock og yfir í sjálfan sig ber, að mati Leitch,
merki um þróun De Palma og með því sé hann „einfaldlega að styðjast við uppskrift
Hitchcocks að persónulegum stíl“5 (2006: 267). Sú hugmynd að sérstaða leikstjóra
felist í stöðugum endurtekningum á tilteknum stílbrögðum hefur lengi verið haldið á
lofti í orðræðu um kvikmyndir. Allt frá uppgangi höfundarkenninganna á sjötta áratug
síðustu aldar hefur Alfred Hitchcock verið hampað sem höfundi verka sinna en hann
vísaði látlaust í eigin verk, notaði stöðugt sömu aðferðirnar og vann með endurtekin
sagnaminni. James Naremore fullyrðir til að mynda að sérstaða Hitchcocks felist í
„hæfni hans að endugera, eða endurtvinna, sífellt sömu frásagnaruppbygginguna og
kvikmyndalegar aðferðir, og skapa þar með auðkennilegan heim“6 (1999: 5). Á svipuðum nótum fullyrðir Leitch að sérstaða De Palma sé fólgin í hinum þrotlausu vísunum í annars vegar Hitchcock og hins vegar sjálfan sig (2006: 269).
Þrátt fyrir alla þá neikvæðu gagnrýni sem verk hans hafa hlotið vegna tengsla
við Hitchcock segist Brian De Palma einfaldlega ekki sjá ástæðu til að forðast að nota
eitthvað einungis vegna þess að Hitchcock hafi gert það áður (Pally, 1984: 17).
4

Íslensk þýðing er mín úr eftirfarandi texta Leitch: „They begin as the detachable jokes and
parodies of Hi, Mom! and Phantom of the Paradise; they proceed to press Hitchcockian
motifs into unexpected contexts in Carrie or into the unofficial remakes of Sisters, Obsession,
and Dressed to Kill that use Hitchcock’s signature techniques to reopen Hitchcock’s signature
thematic questions; and they broaden into self-quotation and self-parody in Blow Out,
Dressed to Kill, and Raising Cain“.
5
Mín þýðing á eftirfarandi texta Leitch: „De Palma is simply following Hitchcock’s own
formula for defining an individual style“.
6
Mín þýðing á eftirfarandi texta Naremore: „[…] his ability to continually remake or
recombine a basic repertory of narrative situations and cinematic techniques, thus creating a
characteristic world.“
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Aðspurður hvers vegna hann vísi svo oft í sturtuatriði Psycho, segir De Palma að
Hitchcock hafi verið fyrstur til að gera sér grein fyrir að baðherbergi væru ákveðinn
griðarstaður þar sem fólk upplifir sig sértaklega berskjaldað ef einhver ryddist inn
(Pally, 1984: 17). Enn fremur segist Brian De Palma líta á sturtuatriði Psycho sem
ákveðið minni innan greinarinnar (e. genre), sem líkja mætti við fiðlutónlist í rómantískum atriðum (Pally, 1984: 17). Í þessu ljósi eru sturtur í kvikmyndum táknmynd
um griðarstað og fyrir vikið geta leikstjórar spennumynda nýtt sér efniviðinn til að
skapa falskt yfirbragð um öryggi og snúa síðar á væntingar áhorfenda. Ástæðan fyrir
hinum síendurteknu vísunum í sturtuatriðið er því ekki að De Palma sé einfaldlega
ófeiminn að sækja í smiðju Hitchcocks þrátt fyrir hörð viðbrögð gagnrýnenda.
Ástæðan er þvert á móti fólgin í þeirri sýn að verk Hitchcocks, á borð við Psycho,
skipi mikilvægan sess í frásagnarhefð spennumynda, þar sem sturtuatriðið verður stak
í textasafni kvikmyndmálsins. Í heimildarmyndinni De Palma (2015, Noah Baumbach
og Jake Paltrow) fullyrðir Brian De Palma að þrátt fyrir að Hitchcock sé umtalaður
fyrir veigamikil áhrif á kvikmyndagerð hafi hann ekki orðið var við marga sem hafa
fylgt Hitchcock-skólanum að honum undanskildum. Brian De Palma fullyrðir einnig í
heimildarmyndinni að Hitchcock hafi þróað stórbrotna myndræna frásagnarlist og það
sé sorglegt að hugsa til þess að þetta myndræna textasafn virðist ætla að deyja með
honum (2015, Noah Baumbach og Jake Paltrow).

2.3. Kvikmyndaleg einkenni
Brian De Palma hefur hlotið mest lof fyrir hina myndrænu þætti kvikmynda sinna
enda leggur hann mikla áherslu á hvernig nýta megi sjónræna möguleika miðilsins.
Meðal helstu myndrænna einkenna De Palma má nefna; sjónarhornsskot, sjónræn
opnunarskot, tvískiptingu rammans (e. split screen), hægar tökur og víxlklippingar
sem byggja á ákveðnum takti. Brian De Palma fullyrðir að hann hafi uppgötvað
áhrifamátt sjónarhornsskota í verkum Hitchcocks en hann lítur á sjónarhornsskot sem
grundvallarþátt í málkerfi kvikmyndanna (2010, Noah Baumbach, Interview with
Brian De Palma). Sjónarhornsskot er áhrifarík aðferð til að efla samsömun við
persónur kvikmyndanna þar sem áhorfendur eru settir í spor persóna og verða óvirkir
þátttakendur í atburðarásinni. Þess má geta að eltingaleikir í verkum De Palma eru
byggðir upp með ráfandi sjónarhornsskotum en eltingaleikirnir ganga fyrst og fremst
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út á að fylgjast með viðfanginu úr öryggri fjarlægð í stað þess að ná því. Brian De
Palma fullyrðir að sjónarhornsskot séu ein helsta sérstaða kvikmyndanna í samanburði við önnur listform því með þeim er hægt að miðla sömu upplýsingum samtímis
til áhorfenda og persóna frásagnarinnar (2010, Noah Baumbach, Interview with Brian
De Palma).
Í heimildarmyndinni De Palma (2015, Baumbach og Paltrow) fullyrðir Brian
De Palma að Alfred Hitchcock hafi verið fyrstur til að gera sér grein fyrir að uppbygging spennuatriða snúist að miklu leyti um að skapa eftirvæntingu um að eitthvað
muni eiga sér stað. De Palma fullyrðir einnig að nauðsynlegt er að aðdragandinn taki
langan tíma svo að eftirvænting áhorfenda verði sem mest (2015, Baumbach og
Paltrow, De Palma). De Palma beitir þessari aðferð við uppbyggingu spennuatriða, til
að mynda í Sisters en þar er talsverðum tíma varið í aðdraganda morðatriðisins sem
gefur tilfinningu fyrir því að eitthvað sé í vændum. Þá beitir De Palma gjarnan hægum
tökum rétt á undan ofsafengnum atriðum, meðal annars í sturtuatriðum Dressed to
Kill sem og í sturtuatriði Carrie.
Að mati Robin Wood er einn meginkjarni verka De Palma fólginn í togstreitu
og mótsögnum kyngervis við tilætluð kynhlutverk samfélagsins (1986: 146). Ólíkt
kynferði sem er líffræðileg flokkun á kyni er kyngervi félagsleg aðgreining milli karla
og kvenna sem mótast af menningarlegum hugmyndum samfélagsins um kvenleika
og karlmennsku. Wood álítur einstaklinginn búa yfir bæði kvenlegum og karllegum
eiginleikum en til að viðhalda fastmótuðum hugmyndum samfélagsins um kyngervi
bælir karlmaðurinn kvenlega eiginleika sem og öfugt (1986: 143). Með þessar hugmyndir að leiðarljósi má til dæmis líta á Dressed to Kill sem vott um það sem gæti
gerst þegar bælingin reynist ekki árangursrík. Keith Uhlich nálgast De Palma á
svipuðum nótum en hann fullyrðir að í verkum leikstjórans felist margbrotin sýn á
stöðu kynjanna og er kynhlutverkum gjarnan snúið á hvolf eða skopast að þeirri fastmótuðu stöðu sem kynin eru sett í (2003). Í Dressed to Kill er kvenpersónunum
þannig refsað fyrir að fara út fyrir hlutverkarammann sem þeim er skipaður en líta má
á morðið á Kate sem ákveðna refsingu fyrir að brjóta gegn ímynd hinnar hreinlífu
húsmóður (Uhlich, 2003). Uhlich bendir jafnframt á að vændiskonan Liz er myrt
undir lok frásagnarinnar fyrir að „reika um rými heimilisins“7 (2003).
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Í verkum De Palma má finna ákveðið fyrirbæri sem Chris Dumas lýsir sem
„hliðstæðu hvíta tjaldsins og áhorfenda“8 en þar eru tilteknar persónur settar inn í frásögnina sem staðgenglar áhorfenda (2012: 162). Dumas bendir á að í atriðum þar sem
„hliðstæða hvíta tjaldsins og áhorfenda“ birtist er athyglinni beint að sambandi þess
sem horfir við viðfang áhorfsins, sambandi sem svipar sterklega til kvikmyndarinnar
sjálfrar og áhorfenda (2012: 163). Í „hliðstæðu hvíta tjaldsins og áhorfenda“ er ávallt
ákveðin fjarlægð milli þess sem horfir og þess sem horft er á en De Palma beitir
ýmsum aðferðum til að afmarka bilið á milli persónanna, til að mynda með tvískiptri
díoptrulinsu (e. split-diopter lens) líkt og í Dressed to Kill (Dumas, 2012: 163). Í
verkum De Palma má einnig finna dæmi þar sem frásögnin beinir athyglinni að kvikmyndinni sem viðfangi en fyrir vikið skrásetur frásögnin sambandið milli kvikmyndarinnar og áhorfenda (Dumas, 2012: 75). Til að mynda er kastljósinu gjarnan beint að
sköpunarferlinu á bak við kvikmyndina sem beinir athyglinni að sjálfum kvikmyndamiðilinum og eru áhorfendur fyrir vikið minntir á að þeir eru að horfa á skáldaða frásögn (Dumas, 2012: 76). Sturtuatriðið undir lok Body Double er skýrt dæmi um slíka
sjálfsvísun frásagnarinnar en þar birtist sturtuatriðið sem kvikmyndaleg sjálfsaga9.
Fátima Chinita fullyrðir að hugtakið kvikmyndaleg sjálfsaga megi rekja til
módernismans og að hugtakið sé oft notað í sömu merkingu og hugtakið sjálfsvísandi
kvikmyndir (e. reflexive cinema) í fræðilegri orðræðu (2016: 28). William Siska
bendir á að sjálfsvísandi kvikmyndir beini athyglinni að sjálfum miðlinum og skiptir
Siska sjálfsvísandi kvikmyndum í tvo flokka (1979: 286). Fyrri flokkurinn eru kvikmyndir sem fjalla um kvikmyndaiðnaðinn eða persónur sem tengjast iðnaðinum en
Siska fullyrðir að í hefðbundnum frásagnarmyndum er aðferðin fyrst og fremst notuð
til að viðhalda ímynd kvikmyndaiðnaðarins (1979: 286). Seinni flokkurinn birtist sem
aðferð í kvikmyndum til að skapa rof á samsömun áhorfenda við persónur, sem og
atburðarás, frásagnarinnar (1979: 286). Kvikmyndaleg sjálfsaga fellur í seinni flokk
Siska en hugtakið er notað yfir aðferðir sem beina athygli áhorfenda að kvikmyndaforminu og kvikmyndinni sem fyrirbæri. Þar sem athyglinni er beint að kvikmyndinni
sem fyrirbæri skapar kvikmyndaleg sjálfsaga rof á innlifun áhorfenda en
kvikmyndaleg sjálfsaga birtist yfirleitt fyrirvaralaust inn í frásögnina. Ein af
algengustu aðferðum kvikmyndalegrar sjálfsögu er þegar persónurnar horfa beint
framan í myndavélina, en aðferðin kallast að brjóta fjórða múrinn þar sem hinn
8
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Mín þýðing á orðasambandinu „screen-audience analogue“.
Kvikmyndaleg sjálfsaga er mín þýðing á hugtakinu „meta-cinematic“.
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ósýnilegi veggur sem skilur að söguheiminn og áhorfendur er rofinn. Kvikmyndaleg
sjálfsaga beinir því athyglinni að því að verkið sé tilbúningur en aðferðinni er einkum
beitt við kaflaskil eða til að vekja upp spurningar um tengsl skáldskapar við veruleikann.

2.4. Kvikmyndin sem viðfang gægjuhneigðar
Í greininni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“10 beitir Mulvey sálgreiningu til
þess að rýna í hvernig „nautnamynstur einstaklingsins og samfélagsformgerðin […]
eiga þátt í að skapa aðdráttarafl kvikmyndarinnar“ en greinin styðst að mörgu leyti við
kenningar Sigmund Freuds (2003: 330). Í greininni fjallar Mulvey um það hvernig
konur eru hlutgerðar í framsetningarkerfi kvikmyndarinnar sem stýrt er af karllægu
augnaráði. Mulvey bendir á að aðdráttarafl sígildra frásagnarkvikmynda er í „veigamiklum atriðum sprottið af því hversu listilega þar er gert út á sjónræna nautn“ (2003:
331). Mulvey fullyrðir að ein nautninn sem áhorf kvikmynda hefur upp á að bjóða sé
svölun glápþarfar (e. scopophilia) og bendir á að við „ákveðnar aðstæður getur nautn
falist í athöfninni að horfa“ (2003: 332). Samkvæmt Mulvey sprettur glápþörfin „af
þeirri nautn að gera aðra manneskju að viðfangi sjónrænnar kynörvunar“ (2003: 334).
Mulvey greinir jafnframt frá annarri nautn kvikmyndaáhorfsins sem snýr að narsískri
hlið glápþarfarinnar en hún er „mótuð af sjálfsdýrkunarhneigð og staðfestingarferli
sjálfsins“ (2003: 334). Þess ber að geta að Mulvey styðst við kenningar Jacques Lacan
um spegilstigið sem snýr að því þegar barn ber kennsl á eigin spegilmynd en Lacan
áleit spegilstigið gegna veigamiklu hlutverki í mótun sjálfsins. Vert er að líta nánar á
umfjöllun Mulvey um spegilstigið:
Barnið gengur inn í spegilstigið á tíma sem það hefur ekki enn öðlast hreyfigetu
til þess að fylgja áætlunum sínum eftir. Af þessum sökum veitir það barninu
ánægju að bera kennsl á eigin ímynd því það yfirfærir spegilmyndina meiri
líkamlega fullkomnun og hæfni en það sjálft býr upplifir. Kennslin fela þannig í
sér firringu: Barnið skynjar ímyndina sem speglaða líkamsímynd eigin sjálfs en
misskilin upphafning ímyndarinnar gerir hana að fyrirmynd og varpar henni út
10 Greinin heitir á frummálinu „Visual pleasure and narrative cinema“ en stuðst er við
þýðingu Heiðu Jóhannsdóttur frá árinu 2003. Greinin var upphaflega birt árið 1975 en greinin
er byggð á ritgerð sem Mulvey flutti á málþingi árið 1973.

11

fyrir sjálfið. Þessi sjálfsfirring, í formi endurinnbyrtrar sjálfsfyrirmyndar, gerir
barninu kleift að samsama sig öðrum í framtíðinni (2003: 333).

Í greininni rýnir Mulvey einnig í Hitchcock og bendir á að í ákveðnum verkum Hitchcocks er „augnaráðið grundvallarþáttur í fléttunni sem sveiflast milli [gægjuhneigðar] 11 og blætisdýrkunar“ (2003: 338). Mulvey fullyrðir að „lipur beiting
Hitchcocks á samsömunarferlinu“ og notkun hans á sjónarhornsskotum karlpersónunnar dragi áhorfendur „djúpt inn í hugarheim hetjunnar“ og verða áhorfendur þannig
meðvirkir í hlutverki gægisins (2003: 338). Augnaráðið er sömuleiðis grundvallarþáttur í verkum De Palma og greina má birtingarmynd gægjuhneigðar í nær öllum
verkum leikstjórans. Þess má geta að David Greven fullyrðir að hinar Hitchcockmiðuðu kvikmyndir De Palma megi líta á sem áhrifamiklar táknsögur (e. allegorical)
um áhorf kvikmynda (2013: 212). Eitt meginviðfang kvikmyndanna verður fyrir vikið
sjálft kvikmyndaáhorfið sem „stigmagnað form gægjuhneigðarinnar“ (Greven, 2013:
212).
Í verkum De Palma má til að mynda greina gægjuhneigð í atriðum þar sem
ráfandi sjónarhornsskot koma fyrir en þar er oftar en ekki fylgst með einni kvenpersónu frásagnarinnar. Í nær öllum sturtuatriðum De Palma er morðinginn haldinn
gægjuhneigð en einu undantekninguna er að finna í sturtuatriði Scarface. Þess má geta
að þrátt fyrir að ekki er um morð að ræða í tilviki Phantom of the Paradise kemur
fram innan frásagnarinnar að hin grímuklædda persóna er einnig haldin gægjuhneigð.
De Palma sækir einnig í smiðju Hitchcocks til að gera gægjuhneigðina að viðfangsefni myndanna, til að mynda í Body Double sem sækir einkum í Vertigo og Rear
Window. Söguflétta Body Double gegnir í raun aukahlutverki en hún er fyrst og
fremst verkfæri til að gera gægjuhneigðina að þungamiðju frásagnarinnar. Þá ber að
nefna að gægjuhneigð hefur verið lýst sem órjúfanlegum þætti kvikmyndanna og
áhorfi kvikmynda sem farvegi gægjuhneigðar (Dumas, 2012: 39). Þótt kvikmyndir
geti verið afar ólíkar eiga þær allar sameiginlegt að fanga ákveðið viðfangsefni á
mynd og fylgjast með því úr öruggri fjarlægð.
Áherslan á gægjuhneigð kemur fyrir í öllum sturtuatriðum De Palma og birtist
meðal annars í gegnum myndmálið í hinu ráfandi opnunarskoti Blow Out og sjónar-

11 Í íslenskri þýðingu greinarinnar er stuðst við hugtakið „gægjuþarfar“ sem þýðingu á enska
hugtakinu „voyeurism“. Hugtakið „voyeurism“ er aftur á móti þýtt sem „gægjuhneigð“ á
öðrum stöðum í ritgerðinni og er innskotinu því ætlað að samræma þýðinguna á hugtakinu.
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hornsskoti morðingjans í Passion. Rétt eins og í kvikmyndasalnum er gægirinn
sjaldan einn á gægjum í verkum De Palma en til að mynda er fyrsta fórnarlamb morðingjans í Blow Out annar gægir sem fylgist með fáklæddum unglingsstúlkum. Þá
kemur fram undir lok frásagnarinnar í Passion að önnur persóna hafði fylgst með
morðingjanum og tekið atburðarásina upp á myndband. Athygli vekur að í nær öllum
sturtuatriðunum er einhver, eða eitthvað, sem fylgist með en eina tilfellið í sturtuatriðum De Palma þar sem sjónarvott er ekki að finna er í sturtuatriðinu undir lok
Dressed to Kill. Í þeim tilvikum þar sem sjónarvottarnir verða vitni að atburðarásinni í
heild er myndavél iðulega að finna og verður myndavélin þannig að sjónarvotti
atburðarásarinnar. Í slíkum tilvikum er sérstakri athygli beint að myndavélinni, til að
mynda í Phantom of the Paradise þar sem persónan brosir vandræðalega framan í
myndavélina þegar hún gengur inn á baðherbergið. Áherslan á myndavélina birtist
einnig í myndmálinu, til dæmis í morðatriði Murder à la Mod en þar er tvívegis klippt
yfir í skot af myndavél sem fylgist með atburðarásinni. Þar að auki er dregin athygli
að myndavélinni sem gægi með kvikmyndalegri sjálfsögu í Blow Out og einnig í
sturtuatriði Body Double. Sjónarvottarnir sjá þó ekki alltaf alla atburðarásina en í
slíkum tilfellum flækjast persónurnar inn í sjálfa atburðarásina, líkt og kennarinn í
Carrie sem skerst inn í atburðarásina þegar samnemendur aðalpersónunnar leggja
hana í einelti. Afleiðingar áhorfsins eru enn afdrifaríkari fyrir vitnin í Sisters og
Dressed to Kill en þar taka sjónarvottarnir við kefli fórnarlambanna sem aðalpersónur
frásagnarinnar. Sturtuatriði De Palma beina þannig sjónum að áhrifum augnaráðsins
og er áhrifakraftur sjónarinnar þar af leiðandi ein af undiröldum sturtuatriðanna.

2.5. Tungumál kvikmyndanna
Í viðtali frá árinu 1981 lýsir Brian De Palma því yfir að þegar tekist er á við form
spennumyndarinnar sé nær óumflýjanlegt að beita aðferðum Hitchcocks (Kakutani,
1981). Athygli vekur að í viðtalinu kemur skýrt fram að De Palma er þeirrar skoðunar
að kvikmyndir eru ákveðið form tungumáls, sem líkt og hið talaða og ritaða form
tungumálsins er byggt á ákveðnu málkerfi:
Þegar þú ert að fást við gerð spennumynda ertu nánast tilneyddur til að styðjast
við hugmyndirnar sem hann innleiddi […] ákveðin atriði sem eru nánast
nauðsynleg fyrir verkið. Hitchcock uppgötvaði þær og hefur fjöldi einstaklinga
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notað þær í áraraðir. Þær eru farsælar vegna þess að þær virka og þú getur látið
þær virka á nýjan leik. Það sem er hins vegar slæmt er þegar þú notar eitthvað
sem hefur virkað áður og gerir það illa og þá situr það fast á skjánum. Hitchcock
er líkt og gott málkerfi […] og þetta er allt þarna til þess að vera notað. Það sem
skiptir máli er hvernig þú beitir þessu málkerfi í þínum eigin kvikmyndum12
(Kakutani, 1981).

Hugmyndin um að kvikmyndir séu byggðar á ákveðnu málkerfi er ekki ný af nálinni
en Daniela Tecucianu fullyrðir að allt frá upphafi kvikmyndakenninga hafi hugmyndinni verið haldið á lofti og bendir til að mynda á að kvikmyndaforminu var gjarnan
lýst sem myndrænu esperanto á fyrstu áratugum tuttugustu aldar (2014: 251). Brian
De Palma líkir Hitchcock einnig við málkerfi í viðtalsþætti Dicks Cavett (1978) þar
sem hann lýsir áhrifum Hitchocks: „Hitchcock ruddi brautina fyrir nýju málkerfi
innan kvikmyndanna […] Hann kenndi okkur hvernig hægt væri að tjá hlutina með
myndrænum hætti eins nákvæmlega og ég hugsa að sé mögulegt. Hann er líkt og gott
málkerfi“13. Þá má nefna að Tyler Anderson lýsir sambandi De Palma við Hitchcock
einnig út frá textalegu sjónarhorni: „Ef tungumál kvikmyndanna samanstendur af
öðrum kvikmyndum, þá er De Palma fremur umritari [e. hyperliterate] en ritþjófur
sem horfir yfir öxlina á Hitchcock“14 (2012).
David Greven er þeirrar skoðunar að enginn leikstjóri hafi leitt jafn sterkt í ljós
hversu ofurselt sköpunarferlið er öðrum listaverkum og Brian De Palma (2013: 210).
Greven fullyrðir að De Palma hafi verið fyrstur til að nálgast Hitchcock sem „rótgróið
málkerfi, kvikmyndagrein út af fyrir sig“ 15 (2013: 219). Hitchcock-miðuðu kvikmyndir De Palma taka þannig til endurskoðunar sjálfan kvikmyndamiðilinn sem og
Hitchcock sem verður að nokkurs konar táknmynd kvikmyndamiðilsins (Greven,
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Mín þýðing á eftirfarandi texta Kakutani: „[W]hen you work in the suspense form, you're
almost forced to use some of the ideas he pioneered […] certain scenes that are almost
obligatory. Hitchcock discovered them and a lot of other people have used them year in and
year out. It's successful because it worked, and you can make it work again. What's bad is
when you use something that's worked and do it badly and it just sits there on the screen.
Hitchcock's like a grammar book […] and it's all there to be learned. What matters is how you
use that grammar in your own films“.
13
Mín þýðing úr viðtalsþætti Dicks Cavett.
14
Mín þýðing á eftirfarandi lýsingu Andersons: „If the language of cinema is just indeed
cinema, than De Palma's more a hyperliterate than a plagiarist peeking over Hitchcock's
shoulder“.
15
Mín þýðing, á frummáli er textinn svo: „[…] established film grammar, a genre unto
himself“.
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2013: 207). Fagurfræði og eiginleikar kvikmyndamiðilsins eru ávallt í brennidepli
Hitchcock-miðaðra verka De Palma, þær eru í senn leikur að forminu og vangaveltur
um kvikmyndamiðilinn. Sögufléttan er því einungis verkfæri í höndum De Palma,
ákveðin aðferð til nálgast „formræn, táknræn og tilfinningaleg hugðarefni“16 (Greven,
2013: 214). Greina má ákveðna sjálfsvitund að verki í kvikmyndum De Palma enda er
áhersla lögð á samband þeirra við aðrar kvikmyndir, auk þess sem tengslin við áhorfendur eru í forgrunni og augnaráðinu gjarnan beint til baka að áhorfendum (Greven,
2013: 211).
Hér að ofan hefur vísunum De Palma í Hitchcock verið lýst sem ákveðinni
rannsókn á eiginleikum kvikmyndamiðilsins. Auk þess hefur komið fram að De
Palma sé hreinlega að beita aðferðum Hitchcocks – með öðrum orðum málkerfi
Hitchcocks – í þeim tilgangi að skapa ákveðinn farveg fyrir umfjöllunarefni kvikmyndanna sem hann tekst á við og vinnur úr á nýjan hátt. Kvikmyndamiðillinn er í
grunninn ákveðið tjáningarverkfæri sem miðlar ýmsum tilfinningum, skilaboðum og
hugmyndum til áhorfenda. Kvikmyndir eru með þessum hætti ákveðin tegund tungumáls sem byggt er upp og mótast af öðrum kvikmyndum. Kvikmyndir eru vissulega
mótaðar að miklu leyti af hinu talaða og ritaða formi tungumálsins – og þess ber að
geta að ein helsta undirstaða þeirra, kvikmyndahandritin, eru á rituðu formi tungumálsins – en engu að síður hefur miðillinn að geyma eigið málkerfi sem er óbundið
hinu ritaða og talaða máli. Klippingar í kvikmyndum gegna ýmsum málfræðilegum
tilætlunum, auðsýnilegast í hlutverki samtenginga en að auki má með markvissri uppröðun myndramma beita klippingum til að koma tilteknum skilaboðum áleiðis til
áhorfenda. Málkerfi kvikmyndanna má best lýsa sem fastmótuðum aðferðum kvikmyndanna til að koma viðfangsefnum þeirra til áhorfenda og má lýsa orðasafni kvikmyndamiðilsins sem ákveðnu safni af öllum myndskeiðum kvikmyndamiðilsins.
Undirstaða kvikmyndamálsins er þar af leiðandi kvikmyndirnar sjálfar og má greina í
sérhverri kvikmynd ýmsar aðferðir sem sóttar eru til fyrirrennara þeirra. Þannig má
líta á kvikmyndir Hitchcocks sem ákveðið textasafn sem De Palma beitir í eigin
verkum.

16

Mín þýðing, á frummáli hljómar textinn svo: „[…] formal, symbolic, and emotional
preoccupations“.
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3. Sturtuatriði De Palma
Sturtuatriði Psycho hefur verið nefnt eitt ógnvænlegasta atriði kvikmyndanna en það
sem gerir atriðið meðal annars svo stuðandi er hversu óvænt atburðarásin er, en ekkert
í frásögninni gefur til kynna að aðalpersónan verði myrt (Schneider, 1999: 73). Allt
fram að sturtuatriðinu hafði öllum tiltækum leiðum verið beitt til að knýja fram samsömun áhorfenda við aðalpersónuna, samsömun sem gegnir þeim eina tilgangi að vera
rofin síðar á miskunnarlausan hátt (Wood, 1986: 144). Carol Clover lýsir Pscyho sem
forföður slægjunnar (e. slasher films) þar sem allar helstu undirstöður greinarinnar (e.
genre) koma fram í myndinni (1992: 24). Clover fullyrðir að Psycho hafi haft mótandi
áhrif á hrollvekjur árin á eftir og á árunum 1974 – 1986 hafi nær allar slægjur beitt
myndmáli sturtuatriðisins (1992: 26). Ástæðuna fyrir hinum ótal endurgerðum og vísunum í Psycho álítur Clover felast í fordæmalausri velgengni Hitchcocks að tvinna
saman kynferðislegum undirtónum við tilefni og framkvæmd morðsins (1992: 24).
Áður en farið verður í greiningu á kvikmyndunum er rétt að víkja stuttlega að
Raising Cain en hún er undir gríðarlegum áhrifum Psycho. Chris Dumas lýsir til að
mynda kvikmyndinni sem „síðustu Hitchcock-ritgerð De Palma“17 þar sem lykiltexti
Hitchcocks, Psycho, er rannsakaður með áherslu á formgerð og málkerfi (2012: 63).
Dumas lýsir myndinni sem tilraun til að endurgera Psycho í heimi þar sem áhorfendur
þekkja bæði söguþráðinn og gera ráð fyrir að hvert verk eftir De Palma sé endursköpun á Psycho (2012: 63). Útkoman er róttæk umskipting frásagnarinnar, meðal
annars er stokkið milli tímasviða innan frásagnarinnar og hlutverkum persónanna er
snúið við. Ein ótrúlegasta breytingin er hins vegar sú að sneitt er algjörlega hjá sturtuatriðinu en af þeim sökum verður ekki fjallað nánar um myndina.

3.1. Murder à la Mod
Hin háðslega Murder à la Mod (1968) er fyrsta kvikmynd De Palma í fullri lengd en
hann hafði hins vegar einnig komið að gerð myndarinnar The Wedding Party (1969)
sem meðleikstjóri.18 Í Murder à la Mod má greina efnistök sem birtast endurtekið í
17

Mín þýðing á eftirfarandi lýsingu Dumas: „The last of De Palma’s explicitly Hitchcockian
essays“.
18
Ártöl kvikmyndanna miðast við útgáfuár þeirra en Murder à la Mod var gerð árinu áður.
The Wedding Party var aftur á móti gerð mun fyrr, árið 1963, en vegna fjármagnsskorts kom
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verkum De Palma, til að mynda vensl kynhvatarinnar við ofbeldi en morðingi myndarinnar er ljósmyndari sem fær ungar konur til að afklæðast fyrir framan myndavél
rétt áður en hann myrðir þær. Í myndinni má jafnframt greina fyrstu tengingu við
sturtuatriði Psycho í verkum De Palma en þar er ein aðalpersóna myndarinnar myrt
undir miðbik frásagnarinnar með ísbrjót, fallískum hlut. Atriðið markar sér ákveðna
sérstöðu á meðal sturtuatriða De Palma en stuðst er við róttækar aðferðir kvikmyndamiðilsins og eru áhrif evrópska listabíósins nær áþreifranleg. Atriðið er einnig sérkennilegt fyrir þær sakir að því er skipt í tvennt, en í miðri atburðarásinni er gert hlé í
nokkrar sekúndur. Textatengslin við Psyco koma fram í myndmálinu í seinni hluta
atriðisins, til að mynda innrömmun persónunnar og val á tökuvinklum. Textatengslin
við Psycho birtast með ólíkum hætti í samanburði við önnur sturtuatriði De Palma en
hvorki er stuðst við formgerð Psycho né gerist atriðið í sturtu og felast textatengslin
þess í stað í sjálfu forminu. Til að mynda er stuðst við gríðarlega örar klippingar til að
skapa óhugnað líkt og gert er í sturtuatriði Psycho. Hér á eftir verður gerð nánari grein
fyrir aðferð De Palma með sérstakri áherslu á myndmálið í seinni hluta atriðisins til
að varpa ljósi á textatengslin við sturtuatriði Psycho.
Þótt morðið sé ekki framið í sturtu er engu að síður fylgst með fórnarlambinu,
Karen (Margo Norton), afklæðast og fara í sturtu rétt áður en morðið á sér stað. Morðið á sér stað í svefnherbergi morðingjans en þegar atburðarásin hefst heyrist einkennilegur hljóðbútur og er skerpan brengluð með ýktri litmyndun (e. saturation). Morðinginn ræðst á Karen sem rekur upp neyðaröskur og bregður fyrir sig höndinni með
þeim afleiðingum að ísbrjóturinn stingst í höndina á henni og fellur Karen í kjölfarið
aftur fyrir sig í rúmið. Þegar hún reisir sig upp er skyndilega klippt; hljóðbúturinn
þagnar, myndin fer aftur í fókus, Karen hefur róast niður og er hætt að öskra. Karen
virðist nývöknuð og gefið er í skyn að árásin hafi verið martröð þar til klippt er yfir í
sjónarhornsskot sem sýnir að ísbrjóturinn er ennþá í höndinni á henni.
Þegar Karen tekur eftir ísbrjótnum hefst atburðarásin á nýjan leik og klippt er
yfir í skot úr lágum vinkli þar sem hönd morðingjans undirbýr aðra stungu (mynd 1).
Þetta tiltekna skot er náskylt sambærilegu myndskeiði sturtuatriðisins þar sem hönd
morðingjans lyftist upp til að undirbúa stungu. Í næsta skoti stendur Karen upp við
vegg, myndavélin er staðsett við hlið hennar og sýnt er þegar vopninu er stungið í
myndin ekki út fyrr en sex árum síðar. Þá má nefna að kvikmyndin er einnig frumraun Robert
De Niros á hvíta tjaldinu en hann vakti fyrst athygli í kvikmyndinni Greetings (1968) í
leikstjórn De Palma.
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hold persónunar. Atriðið greinir sig að þessu leyti frá forvera sínum en í Psycho var
rík áhersla lögð á að sýna ekki sjálfar hnífstungurnar. Í næsta skoti er myndavélin
staðsett fyrir framan Karen sem hallar sér aftur að veggnum og sígur lóðrétt niður
rólega áður en hún fellur fram fyrir sig. Í þessu tiltekna skoti hættir Karen tímabundið
að öskra en við hlið hennar er teikning sem kallast sterklega á við Ópið eftir Edvard
Munch og birtist sem myndrænt öskur persónunnar (mynd 2). Skotið hefur sterk
textatengsl við myndskeiðið undir lok sturtuatriðisins í Psycho þegar morðinginn
yfirgefur baðherbergið og Marion þagnar og fellur niður á afar sambærilegan hátt.

Myndir 1-2. Myndræn textatengsl við sturtuatriði Pscyho, textatengslin koma skýrt fram þar
sem myndavélinni og klippingum er beitt á sambærilegan hátt.

Eftir að Karen fellur niður er klippt yfir í skot þar sem morðinginn stingur
Kareni þrívegis á leifturhraða en skotið er sýnt á tvöföldum hraða. Í næsta skoti
stingur morðinginn ísbrjótnum í Kareni sem liggur alblóðug. Klippt er yfir í lágan
vinkil þar sem morðinginn lyftir ísbrjótnum upp en fyrir aftan höndina er málverk af
furðulegri veru með eitt auga. Næsta skot skapar myndræna samsvörun við augað í
málverkinu en þar er ísbrjótnum stungið í auga Karenar. Myndskeiðið kallar á myndrænu samsvörunina í Psycho milli niðurfallsins og auga Marion. Í næsta skoti er lögð
áhersla á tenginguna við augað með því að klippa aftur yfir í málverkið og lyftir
morðinginn ísbrjótnum upp til að veita banahöggið. Vert er að benda á að stungið er
beint að myndavélinni og er stungan því ætluð áhorfendum en í Psycho má finna sams
konar myndskeið sem gegnir sama tilgangi (mynd 3). Síðasta skotið sýnir morðingjann stinga Kareni aftur í augað sem liggur að lokum með eggvopnið í auganu
(mynd 4). Atriðinu lýkur þar af leiðandi með sambærilegum hætti og sturtuatriði
Psycho sem endar á því að beina athyglinni að auga fórnarlambsins.
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Myndir 3-4. Áhersla lögð á „auga“ linsunnar þegar ísbrjótnum er stungið í átt að áhorfendum
áður en banahöggið er veitt með því að rjúfa sýn persónunnar.

3.2. Sisters
Kvikmyndin Sisters (1972) markar ákveðin þáttaskil í verkum De Palma en auk þess
að vera fyrsta spennumynd leikstjórans markar hún upphafið á Hitchcock-tímabili De
Palma. Þá hefur kvikmyndinni verið lýst sem frumraun De Palma í að tvinna saman
sagnaminni og málkerfi Hitchcocks við sína eigin nálgun á kvikmyndir (Dumas,
2012: 57). Söguflétta myndarinnar er til að mynda sótt í formgerð Psycho og er
persónum skipað í sambærileg hlutverk. Þótt sturtuatriðið birtist ekki með beinum
hætti er engu að síður spunnið úr frásagnarlegri rökleiðslu hennar en vendipunktur
frásagnarinnar er morð á einni aðalpersónunni undir miðbik myndarinnar (Dumas,
2012: 23). Áður en greint verður frá textatengslum kvikmyndanna er vert að kynna
fléttuna og tvær af lykilpersónum frásagnarinnar.
Í upphafsatriði myndarinnar, sem gerist í sjónvarpsþætti, gengur Danielle
(Margot Kidder) inn í karlaklefa en hún virðist vera blind og grunlaus um að vera
stödd í röngum búningsklefa. Þegar Danielle byrjar að afklæðast er myndavélinni
þysjað (e. zoom) að ungum manni við hlið hennar og við það birtist á skjánum hið
háðslega heiti þáttarins, „Gluggagægir“ (e. Peeping Tom). Frásögnin skiptir þá yfir í
spurningahluta þáttarins þar sem áhorfendur geta sér til um viðbrögð mannsins þegar
hann sér konuna afklæðast. Hinn háðslegi titill og viðfang þáttarins draga fram einn
meginkjarna kvikmyndamiðilsins, að fylgjast með fólki úr öruggri fjarlægð og er þar
af leiðandi einnig varpað ljósi á tengsl miðilsins við gægjuhneigð. Undir lok atriðisins
birtist jafnframt ádeila De Palma á hin viðteknu hlutverk sem samfélagið skipar einstaklingum þegar Danielle og Philip (Lisle Wilson), maðurinn í búningsklefanum, fá
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gjafir fyrir þátttöku þeirra í þættinum. Philip, sem er dökkur á hörund, fær miða fyrir
tvo á veitingastaðinn „afríska herbergið“ og Danielle fær skurðhnífa (vísun í tilætlað
hlutverk konunnar). Danielle og Philip fara síðan saman á veitingastaðinn en þar
birtist Emil (William Finley), fyrrverandi eiginmaður Danielle og reynir árangurslaust
að fá hana með sér. Eftir uppákomuna býðst Philip til að fylgja Danielle heim til sín
og eyða þau nóttinni þar saman.
Morguninn eftir vaknar Danielle hálfringluð, fer inn á baðherbergi þar sem
hún nær í töflur en áður en hún nær að taka allar töflurnar heyrir hún tvíburasystur
sína, Dominique, kalla á sig úr öðru herbergi. Á meðan Danielle ræðir við systur sína
fer Philip inn á baðherbergið að klæða sig og rekst í lyfin sem enda í vaskinum. Stuttu
síðar kemur Danielle inn til hans og segir systur sína hafa komið þar sem þær eigi
afmæli. Hún leggur til að þau haldi upp á afmælið saman en fyrst þarf hún að fá lyfin
sín og biður Philip að fara fyrir sig í apótek (mynd 5). Við tekur gríðarlega löng
atburðarás en auk þess að ná í lyfin, fer Philip í bakarí þar sem hann kaupir afmælistertu og lætur rita nöfn systranna á tertuna. Fylgst er með hverju smáatriði í þessari
langdregnu atburðarás og samtímis er fylgst með Danielle engjast um inni á baðherberginu með tvískiptum ramma (e. split-screen). Að endingu snýr Philip aftur en
þess ber að geta að Emil fylgist með honum fara inn til Danielle. Danielle virðist hafa
sofnað og fer Philip inn í eldhús þar sem hann nær í bakka og kjöthníf til að skera
kökuna. Þegar Philip kemur með bakkann til Danielle teygir hún sig eftir hnífnum og
stingur hann margsinnis þar til hann liggur dauðvona á gólfinu.

Mynd 5. Athygli vekur að í atriðinu sem markar ákveðin þáttaskil innan frásagnarinnar er
sturtuhengi afar sýnilegt, ýmist í forgrunni rammans eða í speglinum í bakgrunni.

Framan af eru textatengslin við Psycho því nokkuð óljós en líkt og fyrr greinir
felast textatengslin í formgerðinni og verður hér vikið nánar að henni ásamt aðferð-
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unum sem De Palma beitir. Það vekur til að mynda athygli hversu miklum tíma er
varið í atburðarásina fram að morðinu en um það bil fimm mínútur líða frá því Philip
fer út úr íbúðinni þar til hann kemur með kökuna til Danielle. Ástæðan er fólgin í
samsömun við málkerfi Hitchcocks en samkvæmt Hitchcock er aðdragandinn lykilþáttur í uppbyggingu spennuatriða. Aðdragandinn verður að gefa vísbendingar um að
eitthvað óvænt sé í vændum, auk þess sem aðdragandinn verður að taka langan tíma
til að eftirvæntingin verði sem mest. Atriðinu er því fyrst og fremst ætlað að skapa
spennu og þegar áhorfendur sjá Danielle engjast um á baðherberginu fá þeir vísbendingar um að eitthvað sé í vændum. Atriðið á baðherberginu er þar af leiðandi
ákveðinn vendipunktur innan frásagnarinnar þar sem hún markar upphafið að hinni
hrottafengnu atburðarás sem mun eiga sér stað. Engu að síður er samsömun áhorfenda
við Philip rofin nær fyrirvaralaust og hefur atriðið fyrir vikið stuðandi áhrif á áhorfendur. Formgerð Psycho birtist einnig þegar litið er á tímasetningu atriðisins en morðið á sér stað þegar um það bil þriðjungur frásagnartímans er liðinn. Áður en lengra er
haldið er rétt að líta aftur á frásögnina og stikla á helstu atriðum í kjölfar morðsins.
Rétt áður en Philip gefur upp öndina tekst honum að skríða upp að glugga þar
sem ein nágrannakonan, Grace (Jennifer Salt), tekur eftir honum og hringir rakleiðis á
lögregluna (mynd 6). Enn á ný er stuðst við tvískiptingu rammans en samhliða símtalinu er fylgst með Danielle sem liggur inni á baðherbergi í náttkjól en hafði verið í
peysu við morðið. Skömmu síðar bankar Emil hjá Danielle og þegar hann tekur eftir
því sem hefur gerst spyr Danielle sjálfa sig „Dominque, hvað hefurðu gert?“19. Emil
ákveður samstundis að hylma yfir með Danielle með því að koma líkinu fyrir í svefnsófa og tekst að þrífa blóðið rétt áður en Grace mætir ásamt lögreglunni. Þar sem
engin ummerki eru um morðið, né sjálft líkið að finna, trúir lögreglan ekki Grace og í
kjölfarið ákveður hún að leysa málið á eigin vegum. Hér skal staldrað við til að
hnykkja á textatengslunum sem liggja að baki frásagnarinnar.
Með tilkomu Grace í frásögnina færist kastljósið umsvifalaust frá Philip að
þessari nýju persónu sem verður í kjölfarið meginviðfang samsömunar áhorfenda.
Formgerð Psycho er hér nýtt til að skipta frásögninni í tvennt; meginviðfangi samsömunarinnar er eytt undir miðbik frásagnarinnar og í staðinn kemur ný persóna sem
áhorfendur geta samsamað sig við. Grace gegnir sambærilegri stöðu innan frásagnarinnar og elskhugi og systir Marion í Psycho; hún ræðst sjálf í málið eftir að lög19

Mín þýðing, í kvikmyndinni hljómar setningin svo: „Dominique, what have you done“.
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reglunni mistekst að leysa málið, ræður til sín einkaspæjara og gegnir lykilhlutverki
við að fletta ofan af morðingjanum. Viðbrögð Danielle, sem og peysan, gefa til kynna
að geðbiluð tvíburasystir hennar hafi framið morðið. Undir lok myndarinnar kemur
hins vegar í ljós að tvíburasystirin lést árinu áður og er því innkoma Dominique
birting á klofnum persónuleika Danielle. Með sama móti og í Psycho virðist morðinginn í fyrstu vera skyldmenni lykilpersónu frásagnarinnar en reynist síðar vera sama
persónan. Þar að auki er tilefni morðanna hið sama en í báðum tilvikum brýst morðóði
persónuleikinn fram til að hegna fyrir óhefta kynhvöt persónunnar.

Mynd 6. Meginviðfangi samsömunar áhorfenda er skipt út á því augnabliki sem persónurnar
koma auga á hvor aðra í tvískiptum rammanum.

3.3. Phantom of the Paradise
Þótt De Palma hafi beitt aðferðum sturtuatriðisins í Murder à la Mod og stuðst við
formgerðina í Sisters birtist íkonagrafía sturtuatriðisins fyrst í Phantom of the Paradise en þar er atriðið sett í búning skopstælingar. Atriðið átti eftir að birtast aftur í
formi skopstælingar í Body Double en sturtuatriði Phantom of the Paradise er aftur á
móti hið eina af sturtuatriðum De Palma þar sem óhugnaður af einhverri gerð er ekki
til staðar. Atriðið skilur sig einnig frá öðrum útfærslum De Palma á þann veg að báðar
persónurnar eru karlkyns auk þess sem aðalpersónan er sett í stöðu geranda í stað
fórnarlambs. Atriðið er þar að auki laust við hina kynferðislegu undirtóna sem greina
má í flestum sturtuatriðum De Palma.
Rétt eins og í Psycho er fylgst með fórnarlambinu (Gerrit Graham) skömmu
fyrir sturtuatriðið en fyrir framan baðherbergið er öryggismyndavél sem snýr í átt að
sturtunni. Myndavélin fylgir persónunni ganga inn á baðherberið og þegar persónan er
komin að sturtunni tekur myndavélin samtímis 180° svig. Sjónarhornið verður fyrir
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vikið nokkuð kunnuglegt, í forgrunni rammans er persóna í sturtu og í bakgrunni
glittir í hurð í gegnum glært sturtuhengi (mynd 7). Því næst opnast hurðin rólega og
inn gengur grímuklædd vera (William Finley) með stóran hníf á lofti og sker gat á
strurtuhengið. Þá hefst stutt myndflétta með örum skiptingum milli sjónarhornsskota
persónanna, fórnarlambið rekur upp öskur og þvert á væntingar áhorfenda stingur
aðalpersónan hnífnum ekki í fórnarlambið heldur treður drullusokk að vitum persónunnar (mynd 8). Sviðsmyndin (fr. mise-en-scéne) er þannig markvisst notuð til að
draga fram textatengsl atriðisins við Psycho í þeim tilgangi að spila með væntingar
áhorfenda þegar atburðarásin tekur skyndilegt svig á ögurstundu. Hin augljósa tenging
við sturtuatriði Psycho gerir leik með eftirvæntingar áhorfenda mögulegan og er jafnframt grundvöllur þess að atriðið verður skoplegt.

Myndir 7-8. Tengslin við sturtuatriði Psycho eru fyrst og fremst notuð til að spila á væntingar
áhorfenda og gera atriðið skoplegt.

3.4. Carrie
Hrollvekjan Carrie segir frá jaðarsettri unglingsstúlku sem er lögð í einelti af samnemendum sínum ásamt því að vera beitt andlegu og líkamlegu ofbeldi af móður sinni
(Piper Laurie). Textatengslin við sturtuatriði Psycho koma fram í upphafi myndarinnar að loknum íþróttatíma en þar stendur Carrie (Sissy Spacek) ein í sturtunni
meðan samnemendur hennar klæða sig. Stígandi atburðarásarinnar er afar rólegur í
byrjun en notast er við hægar tökur meðan aðalpersónan er mynduð allsnakin að þvo
sér sem skapar erótískt andrúmsloft. Í bakgrunni heyrist melódísk strengja- og flaututónlist sem stöðvast skyndilega þegar Carrie verður vör við blóð í klofinu á sér. Þrátt
fyrir að vera komin á efri unglingsár hafði Carrie ekki enn hafið tíðir og hafði enga
vitneskju um tíðir kvenna. Þar sem Carrie áttar sig ekki á því sem er að gerast verður
hún gríðarlega óttaslegin og telur sig vera að deyja. Atburðarásinni er þannig um-
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turnað fyrirvaralaust þar sem hinn erótíski andi breytist á örskammri stundu í
óhugnanlega upplifun persónunnar.
Carrie fer í örvæntingu til skólasystra sinna og grátbiður þær um hjálp en þeim
býður við að sjá hana útataða í túrblóði og ýta henni frá sér. Samnemendur hennar ná í
túrtappa en í kjölfarið verður sjónsviðið afmarkað með sjónarhornsskotum og klippt
er reglulega á milli sjónarhóls Carrie og stelpnanna (mynd 9). Mikill æsingur skapast í
kjölfarið en stelpurnar kasta túrtöppunum í Carrie og hrópa á hana að troða þeim í sig.
Carrie öskrar stanslaust á stelpurnar að hjálpa sér þar til henni er þröngvað í eitt hornið þar sem hún sígur að lokum lóðrétt niður, þakin túrtöppum. Atriðinu lýkur þegar
íþróttakennari nemendanna (Betty Buckley) skerst inn í atburðarásina og fær nemendurna til að hætta. Athygli vekur að þegar kennarinn ætlar að róa Carrie niður
byrjar hún á því að slá Carrie utan undir og segir síðan við hana „Svona nú, þroskastu,
stattu upp og hugsaðu um þig“20. Setning kennarans kristallar kaflaskilin sem eiga sér
stað í lífi Carrie, hún er að slíta skóm bernskunnar og verða fullorðin kona.

Mynd 9. Atburðarásin er táknræn fyrir að Carrie hafi glatað sakleysi
æskunnar.

Ástæðan fyrir því að Carrie er algjörlega grunlaus um tíðir kvenna er að móðir
hennar hefur markvisst haldið henni óupplýstri um öll mál sem tengjast kynferði með
einum eða öðrum hætti. Þegar móðirin fréttir að Carrie sé byrjuð að hafa tíðir lemur
hún Carrie með trúarriti og les yfir henni kaflann „syndir kvenna“21. Móðirin þylur
síendurtekið upp úr bókinni að fyrsta syndin hafi verið samfarir og neyðir Carrie til að
taka undir með sér. Móðirin lýsir tíðafari kvenna sem bölvun Guðs og ástæðan fyrir
því að henni hafi blætt sé vegna þess að hún hafi haft kynferðislegar hugsanir. Tíða20

Mín þýðing, í myndinni hljómar setningin svo: „Come on, grow up, stand up and take care
of yourself“
21
Mín þýðing, kaflinn ber heitið „The sins of women“ í kvikmyndinni.
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blóðinu er þannig skeytt saman við forboðnar hvatir og er óhugnaður atburðarásarinnar þar af leiðandi ofinn saman við kynferði persónunnar. Móðirin gegnir því
sambærilegu hlutverki fyrir Carrie og móðirin í Psycho, að bæla niður kynhvöt
persónanna og í báðum tilvikum hefur það skelfilegar afleiðingar í för með sér.
Thomas M. Leitch lýsir athöfninni þegar samnemendur Carrie kasta túrtöppum í hana
undir lok atriðisins sem táknrænu morði á aðalpersónunni (2006: 262). Textatengslin
eru einnig fólgin í myndatökunni en sjónarhornsskotin sem flakka á milli Carrie og
gerendanna kallast á við skiptinguna á milli sjónarhornsskota Marion og morðingjans
í Psycho. Áhrifamáttur sturtuatriðisins felst þar af leiðandi að mörgu leyti í hliðstæðu
þess við Psycho og gerir áhorfendum kleift að átta sig á hinu táknræna morði aðalpersónunnar (mynd 10).

Mynd 10. Táknrænt morð aðalpersónunnar þar sem tvinnað er saman kynferði og óhugnaði.

3.5. Blow Out
Blow Out er innrömmuð af sturtuatriðinu í Psycho en líkt og í Dressed to Kill gerist
atburðarásin ekki í raunheimi persónanna. Hins vegar eiga atriðin sér ekki stað í
draumum persóna líkt og í Dressed to Kill heldur birtast atriðin sem kvikmyndaleg
sjálfsaga í kvikmynd innan frásagnarinnar. Upphafsatriði Blow Out hefst með sjónarhornsskoti morðingja fyrir utan stúdentagarða og gengur morðinginn upp að gluggum
þar sem hann fylgist annars vegar með fáklæddum stúlkum að dansa og hins vegar
ungu pari að njóta ásta. Vert er að nefna að morðinginn er ekki sá eini sem liggur á
gægjum en fyrsta fórnarlamb morðingjans er annar gægir sem horfir á stúlkurnar.
Morðinginn fer inn í bygginguna, gengur inn í herbergi hjá unglingsstúlku sem er að
fróa sér og fer þaðan inn í sturtuklefa. Hér birtast textatengslin við Psycho en í sturtuklefanum er stúlka að þvo sér bak við glært sturtuhengi. Morðinginn dregur sturtu25

hengið rólega frá, lyftir upp hnífnum fyrir framan kvenpersónuna sem snýr sér að
myndavélinni og þvert á væntingar áhorfenda, rekur stúlkan upp skoplegt öskur
(mynd 11). Klippt er yfir í skot af aðalpersónunni sem rekur upp hlátur af háðslegu
öskri stúlkunnar en upphafsatriðið reynist vera myndskeið úr kvikmynd innan frásagnarinnar (mynd 12).

Mynd 12. Í fyrra skiptið sem sturtuatriðið birtist hlær aðalpersónan að skoplegu öskri
kvenpersónunnar.

Það er því ekki fyrr en klippt er yfir í aðalpersónuna sem hin kvikmyndalega
sjálfsaga birtist áhorfendum en ekkert í upphafsatriðinu gefur til kynna að áhorfendur
séu staddir í kvikmynd innan frásagnarinnar. Hin kvikmyndalega sjálfsaga í upphafi
myndarinnar hefur því fráhrindandi áhrif á áhorfendur þar sem rof verður á framvindunni og eru áhorfendur staðsettir á nýjan leik inn í frásögnina þegar upphafsatriðinu
lýkur. Vert er að benda á að klippt er yfir í meginhluta frásagnarinnar á þeirri stundu
sem textatengslin við Psycho verða augljós, en atriðið markar þar af leiðandi ákveðin
kaflaskil innan frásagnarinnar líkt og sturtuatriði Psycho.
Áður en lengra er haldið er rétt að nefna að upphafsatriðið hefur einnig sterk
textatengsl við upphafsatriði Halloween (1978, John Carpenter). Upphafsatriði Blow
Out byggir á formrænum þáttum atriðisins í Halloween og er sömu kvikmyndalegu
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aðferðum beitt. Báðar kvikmyndir hefjast með sjónarhornsskoti morðingjans fyrir
utan byggingu; morðinginn er haldinn gægjuhneigð; morðvopnið er stór kjöthnífur;
atriðið er í einni samfelldri töku og notuð er stöðug tökuvél (e. steadicam). Textatengslin við Psycho og Halloween hafa þau áhrif að áhorfendur eru staðsettir í tilteknu
frásagnarminni og skapar ákveðnar væntingar um framvindu atburðarásarinnar. Hið
skoplega öskur snýr aftur á móti á þessar væntingar og leiðir til þess að atriðið verður
kómískt og verður rofið á frásögninni fyrir vikið enn áhrifaríkara.
Textatengslin gefa einnig til kynna að kvikmyndaformið sé í forgrunni frásagnarinnar en kvikmyndin er á vissan hátt óður til kvikmyndagerðar. Frásögnin
fjallar um hljóðmann, Jack (John Travolta), sem vinnur að gerð hryllingsmyndar. Í
upphafi frásagnarinnar er Jack fengið það hlutverk að finna annað öskur sem passar
myndefninu betur. Kvöld eitt verður Jack vitni að vitni að bílslysi hjá háttsettum
stjórnmálamanni þegar hann er að taka upp umhverfishljóð. Stjórnmálamaðurinn
lætur lífið í slysinu og fljótlega kemur ýmislegt undarlegt í ljós varðandi bílslysið en
til að mynda var þar einnig ljósmyndari sem tók myndir af slysinu. Þegar Jack setur
saman myndir ljósmyndarans við hljóðbútinn sem hann tók upp áttar hann sig á að
bílslysið hafi í rauninni verið morð og flækist í kjölfarið í flókna atburðarás. Jack
finnur að lokum hið fullkomna öskur fyrir sturtuatriðið og þegar myndskeiðið er sýnt
aftur undir lok frásagnarinnar verða áhrifin allt önnur. Sturtuatriði myndarinnar verða
fyrir vikið eins konar sýnidæmi um Kuleshov-áhrif myndfléttunnar sem lýsir hvernig
áhorfendur upplifa sama myndbrot með ólíkum hætti eftir því hvernig myndskeiðið er
sett saman22. Til þess að útlista áhrifin er Jack gerður að holdgervingi áhorfandans;
þegar myndskeiðið er sýnt í fyrra skiptið vekur það kátínu hjá Jack en aftur á móti
skelfingu þegar það er sýnt í seinna skiptið (myndir 13-14).

22

Þess má geta að Alfred Hitchcock lagði áherslu á að Kuleshov-áhrifin væru ein af
undirstöðuþáttum kvikmyndamálsins í viðtalsbókinni Hitchcock/Truffaut.

27

Myndir 13-14. Undir lok myndarinnar er sturtuatriðið sýnt aftur en í þetta sinn fyllist
aðalpersónan sálarangist og vill hvorki horfa, né hlusta á myndskeiðið.

3.6. Scarface
Textatengsl sturtuatriðisins í Psycho við Scarface birtast með heldur óljósum hætti þar
sem hvorki er stuðst við íkonagrafíu né formgerð hennar. Áhrif sturtuatriðisins má
engu að síður greina í óhugnalegasta atriði myndarinnar þar sem ein persónan er myrt
með keðjusög. Í atriðinu er aðalpersóna myndarinnar (Al Pacino) stödd ásamt félaga
sínum (Pepe Serna) á hótelherbergi í þeim tilgangi að kaupa umtalsvert magn af
kókaíni. Atburðarásin breytist hins vegar fyrirvaralaust og eru persónurnar dregnar
inn á baðherbergi þar sem félagi aðalpersónunnar er hlekkjaður í baðkari fyrir framan
sturtuhaus. Textatengslin eru þar af leiðandi fólgin í staðsetningu atburðarásarinnar
sem og hversu skyndilega atburðarásin á sér stað. Þar að auki koma textatengslin fram
í aðferðum sem sóttar eru til Psycho, til að mynda klippingum sem koma í veg fyrir að
sýna morðvopnið snerta hold fórnarlambsins. Þrátt fyrir að ofbeldið sé óheflað og
blóð slettist á sturtuhengið fyrir framan aðalpersónuna er klippingum beitt til að
sneiða hjá því að sýna sjálft morðið og á því óhugnaðurinn sér fyrst og fremst stað í
vitund áhorfenda (Dumas, 2012: 43). Ólíkt Psycho er hins vegar ekki klippt yfir í
morðingjann þegar

morðvopnið er við það að snerta fornarlambið heldur aðal28

persónuna sem er þvinguð til að horfa á morðið á félaga sínum (mynd 15). Þá er
sérstakri athygi beint að augum persónanna þar sem augu fórnarlambsins eru sýnd í
ýktri nærmynd og viðbrögð aðalpersónunnar eru í nærmynd en líkt og fram hefur
komið gegna augu mikilvægu hlutverki í myndmáli sturtuatriðanna (mynd 16).

Myndir 15-16. Með sama móti og aðalpersónan er þvinguð til að horfa á morðið á félaga
sínum eru áhorfendur þvingaðir í spor aðalpersónunnar. Morðið er sýnt með augum
aðalpersónunnar og er óhugnaði atburðarásarinnar miðlað með augum fórnarlambsins sem
horfir til áhorfenda.

3.7. Body Double
Body Double hefur afar sterk textatengsl við kvikmyndir Hitchcocks og var myndin
fyrir vikið nokkuð umdeild þegar hún kom út en henni var meðal annars lýst sem
„ráni á kvikmyndalegu málkerfi Hitchcocks“ 23 (Carol Squiers, 1985: 97). Flétta
myndarinnar er að miklu leyti sótt til Rear Window og Vertigo en myndin fjallar um
leikarann Jake (Craig Wilson) sem fær lánaða íbúð en þar fylgist hann með einni
nágrannakonunni með sjónauka og verður í kjölfarið sjúklega hugfanginn af henni.
Síðar kemur í ljós að Jake hafði í raun verið ginntur til að fylgjast með nágrannakonunni í þeim tilgangi að verði vitni að morði konunnar seinna meir. Í kvikmyndinni
birtist sturtuatriðið í formi skopstælingar en þar er aðalpersónan við tökur á vampírumynd og leikur vampíru sem hefur laumast aftan að ungri konu í sturtu (Denise Loveday). Persónurnar eru sýndar í mið-nærmynd um nokkra stund þar til leikstjóri
vampírumyndarinnar (Dennis Franz) birtist skyndilega í bakgrunninum og stöðvar
atburðarásina (mynd 17). Í tökuhléinu er fenginn staðgengill fyrir nektarhluta atriðisins og settur er stiki milli fingra aðalpersónunnar svo framvinduklippingin verði
eðlileg. Þegar tökur hefjast að nýju verður atriðið afar erótískt en klippt er á milli
persónanna í mið-nærmynd og nærmyndum þar sem vampíran þreifar á brjóstum
23

Mín þýðing á: „[A]ppropriation of Hitchcock’s cinematic vocabulary“.
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persónunnar. Að lokum bítur vampíran fórnarlambið í hálsinn og í lokaskoti myndarinnar sést gerviblóð renna niður brjóst staðgengilsins í nærmynd.
Textatengslin birtast annars vegar í sviðsmyndinni, nakin kvenpersóna í sturtu
inni á mótelherbergi og hins vegar í hljóðrásinni en tónlistin kallast á við stefið úr
sturtuatriði Psycho. Í atriðinu má þar að auki greina textatengsl við fyrri verk De
Palma en til að mynda liggja sterk textatengsl við upphafsatriði Dressed to Kill.
Textatengslin við Dressed to Kill eru einkum fólgin í sambræðingi erótíkur og
óhugnaðar, en auk þess afhjúpar sturtuatriði Body Double aðferðina sem notuð var í
upphafsatriði Dressed to Kill. Þá má nefna að þegar aðalpersónan bítur fórnarlambið
minnir það sterklega á þegar árásarmaðurinn í Dressed to Kill kyssir Kate á hálsinn.
Rétt er að taka fram að hin kvikmyndalega sjálfsaga í lok myndarinnar er framhald af
opnunarskoti myndarinnar sem hefst í miðjum tökum á vampírumyndinni. Atriðið
hefur þar af leiðandi sterk textatengsl við opnunar- og lokaatriði Blow Out sem
styðjast einnig við kvikmyndalega sjálfsögu. Þá má benda á að atriðin sem ramma inn
Dressed to Kill gerast einnig handan raunheims frásagnarinnar. Þar sem útfærsla
sturtuatriðisins er í formi skopstælingar felast einnig textatengsl við sturtuatriði
Phantom of the Paradise. Sturtuatriðið er því ekki einungis vísun í Psycho heldur er
atriðið ofið ólíkum þráðum við fyrri verk De Palma sem jafnframt tengjast Hitchcock
með margbrotnum hætti.

Mynd 17. Leikstjórinn birtist fyrirvaralaust í rammanum og stöðvar atburðarásina.

3.8. Passion
Í Passion má finna nýlegustu útfærslu De Palma á sturtuatriði Psycho en þar fer ein
lykilpersóna frásagnarinnar í sturtu rétt áður en hún er myrt. Atriðinu svipar til morð-
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atriði Sisters þar sem stuðst er við tvískiptan ramma en atriðið er einnig nokkuð rólegt
framan af og tiltölulega miklum tíma, rúmlega sjö mínútum, er varið í aðdragandann.
Ólíkt Sisters er ramminn aftur á móti ekki stöðugt tvískiptur í gegnum aðdragandann
en skipt er nokkrum sinnum á milli þess að fylgjast með einni eða tveimur atburðarásum. Í upphafi atriðisins fer Isabelle (Noomi Rapace) á ballettsýningu og þegar
sýningin hefst er skipt yfir í Christine (Rachel McAdams), höfuðandstæðing aðalpersónunnar. Fylgst er með Christine kveðja gesti sem hún hafði boðið heim til sín en
stuttu síðar birtist óvæntur gestur til hennar ofurölvaður. Christine hefur engan áhuga
á að tala við manninn (Paul Anderson) og kippir sér ekkert upp við það þegar hann
segist hafa ekið til hennar. Christine ákveður að senda manninn heim til sín á bílnum
þrátt fyrir ástandið á honum og þegar hún gengur með honum frá húsinu verður
ramminn tvískiptur og nærmynd af augum aðalpersónunnar birtist á vinstri helmingi
rammans. Ekki er staldrað lengi við augu aðalpersónunnar þar sem beitt er víxlklippingu og verður sjónsviðið á vinstri helmingi rammans að mestu leyti afmarkað
við dansarana (Polina Semionova og Ibrahim Öykü Önal) það sem eftir er atriðisins.
Þegar Christine snýr aftur að húsinu sér hún miða fyrir utan útidyrahurðina með þeim
skilaboðum að hún skuli hafa hurðina ólæsta, fara í sturtu, binda fyrir augun á sér og
fara svo upp í rúm. Christine álítur miðann vera hluta af villtum ástarleik og fer eftir
tilmælunum en fram hafði komið að Christine lifði óhefðbundnu ástarlífi. Christine er
mynduð í mið-nærmynd í sturtunni samhliða dönsurum ballettsýningarinnar og þótt
morðið eigi sér ekki stað í sturtunni er hér staldrað við í þó nokkurn tíma (mynd 18).
Í síðari hluta atriðisins er spennan mögnuð upp þegar klippt er yfir í sjónarhornsskot morðingjans á hægri helmingi rammans þar sem hann læðist inn í húsið og
fylgist með Christine úr öruggri fjarlægð. Christine verður vör við að einhver er kominn inn til hennar en ákveður að fylgja fyrirmælunum áfram og setur á sig svefngrímu
áður en hún gengur í áttina að morðingjanum. Hægri ramminn er enn bundinn við
sjónarhorn morðingjans sem gengur að Christine og ýtir henni upp að vegg (mynd
19). Þegar morðinginn tekur svefngrímuna af Christine er samtímis þysjað að ballettdansmeyjunni í vinstri rammanum þar til báðar persónur eru myndaðar í miðnærmynd. Athygli vekur að staldrað er við augnaráð persónanna sem stara stíft
framan í myndavélina og þar af leiðandi í áttina að áhorfendum. Klippt er yfir í
sjónarhornsskot Christine þar sem grímuklæddur morðinginn er birtur í nærmynd en
líkt og Christine starir hann beint framan í myndavélina (mynd 20). Christine verður
skelfingu lostin og á svipstundu sker morðinginn hana á háls. Strax í kjölfarið er
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klippt yfir í Isabelle vakna upp í rúminu sínu líkt og atburðarásin hafi verið draumur.
Þess má geta að tónverkið sem spilað er undir ballettsýningunni er eftir Claude
Debussy en verkum hans er gjarnan lýst sem draumkenndum (Dumesnil, 1979) og ýtir
tónlistin enn frekar undir hið draumkennda andrúmsloft atriðisins. Þrátt fyrir að
atburðarásin sé nokkuð löng er myndskeiðið af sjálfu morðinu keyrt áfram á miklum
hraða en einungis fimm sekúndur líða frá því Christine sér morðingjann þar til klippt
er yfir í aðalpersónuna vakna í rúminu. Af þeim sökum er vert að staldra við og greina
nánar frá myndskeiðinu af sjálfu morðinu til að gera textatengslin skýrari.

Myndir 18-19. Samhliða sturtuatriðinu er fylgst með ballettdönsurum með tvískiptum
ramma. Athygli vekur að rétt áður en morðið er framið starir ballettdansmeyjan stíft á
áhorfendur í þó nokkurn tíma.

Þegar rýnt er í myndmálið verður ljóst að atriðið er byggt upp með sambærilegum hætti og sturtuatriði Psycho. Í þeirri andrá sem augnaráð morðingjans
beinist að áhorfendum verður skyndilegt rof í hljóðrásinni, tónverk Debussy þagnar
og við tekur stingandi hvöss strengjatónlist sem er náskyld hinu víðkunna stefi sturtuatriðisins í Psycho. Innkoma þessarar hvössu tónlistar hefur stuðandi áhrif, en hún
umbreytir hinum draumkennda blæ frá tónverki Debussy og magnar upp óhugnað
atburðarásarinnar. Hin skyndilega innkoma tónlistarinnar kemur einnig fram með
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sama hætti og í Psycho, en tónlistin hefst á augnablikinu sem morðinginn verður
sýnilegur. Morðinginn er þó einungis sýnilegur að hálfu leyti þar sem hann er með
grímu og er því persónu morðingjans haldið leyndri líkt og í Psycho. Lögð er áhersla
á skelfingu fórnarlambsins með myndrænum hætti með því að beina athyglinni að
ákveðnum andlitshluta persónunnar, í þessu tilviki galopin augu fórnarlambsins í stað
munns líkt og í Psycho (mynd 21). Þá er stuðst við sjónarhornsskot bæði frá sjónarhorni morðingjans og fórnarlambsins og eru áhorfendur þar af leiðandi settir í spor
geranda og þolanda með sama móti og í Psycho. Að lokum má nefna að hraði
atburðarásarinnar er drifinn áfram með örum klippingum milli persóna og er að því
leyti smækkuð útgáfa af sturtuatriði Psycho.

Myndir 20-21. Lögð er áhersla á augu morðingjans með ýktri nærmynd þegar augnaráðinu er
beint að áhorfendum. Fórnarlambið beinir sömuleiðis augnaráðinu að áhorfendum þegar hún
áttar sig á að örlög hennar eru ráðin.
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4. Dressed to Kill
Dressed to Kill varð fljótt umtöluð þegar hún kom út, einkum vegna tengsla hennar
við Psycho og má segja að gagnrýnendur hafi skipst í tvær fylkingar. Ýmsir gagnrýnendur, til að mynda Andrew Sarris, stimpluðu myndina sem skammarlegan
þjófnað á meðan aðrir, svo sem Pauline Kael og J. Hoberman24, hömpuðu De Palma
fyrir að „endurmóta málkerfi Hitchcocks“25 (Verevis, 2006: 24). De Palma beitir
ýmsum aðferðum Hitchcocks, stuðst er við formgerð Psycho og er persónum skipað í
sambærileg hlutverk. Sturtuatriðin í Dressed to Kill mynda ákveðna umgjörð sem
ramma inn myndina, en verkið hefst og lýkur með endurvinnslu á sturtuatriði Psycho.
Þar að auki er vendipunktur myndarinnar hrottafengið morð aðalpersónunnar þegar
um þriðjungur frásagnartímans er liðinn og ber atriðið sterk textatengsl við sturtuatriði
Psycho. Aðalpersónan sem fylgst er með í upphafi frásagnarinnar, Kate Miller (Angie
Dickinson), er miðaldra húsmóðir og gegnir sambærilegu hlutverki innan frásagnarinnar og Marion Crane í Psycho. Það sem skilur persónurnar hins vegar að er óheft
framsetning frásagnarinnar á kynórum Kate en nær öll atriðin með henni hafa kynferðislegt yfirbragð. Ronald Librach bendir til að mynda á að það tekur Kate einungis
26 mínútur frásagnartímans að fróa sér í sturtu, gera upp fullnægingu með eiginmanninum, reyna við sálfræðinginn sinn, halda fram hjá með ókunnugum manni og fá fullnægingu í leigubíl (1998: 167). Á sömu leið og í Psycho er ástæðan fyrir morðinu á
aðalpersónunni, samkvæmt sögufléttunni, sú að kvenpersónan örvar geðsjúkan einstakling kynferðislega og til að bæla niður kynhvötina ryður hann úr vegi viðfangi
þráarinnar. Morðið fylgir einnig sagnahefð slægjunnar en innbyggt er í kvikmyndagreinina að persónur eru myrtar fyrir að lifa frjálslegu ástarlífi (Clover, 1992: 34). Í
þessu ljósi er Kate þar af leiðandi myrt fyrir að brjóta gegn ímynd hinnar óspilltu
húsmóður með því að eiga óheflað ástarlíf.

4.1. Upphafsatriði myndarinnar
Upphafsatriði Dressed to Kill hefst með ráfandi sjónarhornsskoti sem fer úr svefnherbergi aðalpersónunnar inn á baðherbergi þar sem Kate er nakin að þvo sér í sturt-

24

Gagnrýnandinn heitir fullu nafni James Lewis Hoberman en hann er best þekktur undir
skammstöfuninni „J“.
25
Mín þýðing á: „[R]ecalculating the grammar of Hitchcock’s work“.
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unni meðan eiginmaður hennar rakar sig (mynd 22). Sjónarhornsskotið ráfar inn á
baðherbergið líkt og ósýnlegur gægir sé að læðast inn á einkarými persónanna og eru
áhorfendur fyrir vikið settir í hlutverk gægisins. Hið kynferðislega yfirbragð Psycho
sem Clover bendir á gerir fljótlega vart við sig en skipt er frá sjónarhornsskotinu í
nærmynd af Kate sem horfir lostafullum augum framan í myndavélina. Hér er jafnvel
gengið skrefinu lengra en myndavélinni er beint í þó nokkurn tíma að nöktum líkama
kvenpersónunnar sem strýkur á sér kynfærin á erótískan hátt. Skyndilega birtist á
einhvern undarlegan hátt annar maður (Robbie L. McDermott) fyrir aftan Kate og
tekur um vit persónunnar meðan hann þröngvar sér á hana (mynd 23). Bjargarlaus
reynir Kate að losna undan árásarmanninum og ná athygli eiginmannsins (Fred
Weber) sem stendur fyrir framan hana að raka sig. Eiginmaðurinn virðist í fyrstu ekki
gera sér grein fyrir atburðarásinni í sturtunni en lítur síðan á Kate í andartak og reynist
algjörlega skeytingarlaus yfir því sem er að gerast og aðhefst ekkert. Atriðinu lýkur
með neyðaröskri kvenpersónunnar en atburðarásin reynist aftur á móti vera hugarfóstur Kate því myndin færist aftur inn í svefnherbergið þar sem eiginmaður Kate
liggur ofan á henni og er að ljúka sér af. Sturtuatriðið í upphafi myndarinnar er þar af
leiðandi hliðstæða atriðisins í svefnherberginu þar sem það er huglæg upplifun
kvenpersónunnar á ástarlífi hennar með eiginmanninum.
Það sem gerir upphafsatriðið sérstaklega stuðandi er hversu fyrirvaralaust
atburðarásinni er snúið við, atriðið virðist í fyrstu vera erótísk stund Kate með eiginmanninum en umturnast á augnabliki yfir í nauðgunaratriði. Þá eru það einkum
tengslin við sturtuatriði Psycho og hvernig De Palma nýtir sér efniviðinn sem gerir
þessa snöggu skiptingu mögulega. Í fyrsta lagi gefur rýmið tilfinningu fyrir öryggi,
baðherbergi er einskonar griðastaður þar sem persónur geta verið einar án þess að
einhver raski ró þeirra og fari inn á svæðið þeirra. Í öðru lagi krefst sturtan þess að
persónan sé nakin sem magnar hið erótíska andrúmsloft auk þess að persónan verður
sérstaklega berskjölduð sé ráðist inn í rýmið. Í þriðja lagi er það strengjatónlistin en
ólíkt Psycho þar sem henni er ætlað að stuða áhorfendur gefur hún falskt yfirbragð að
um rómantískt atriði sé að ræða. Hljóðrásinni er þó einnig beitt til að stuða áhorfendur
með sama móti og í Psycho en viðsnúningur verður á tónlistinni á þeirri stundu sem
árásarmaðurinn birtist.
Vert er að nefna að hið ráfandi sjónarhornsskot sem notast er við í upphafi
myndarinnar er kallað „augnaráð guðs“ (e. god’s eye view) en Dumas bendir á það
sem eitt af fjölmörgum stökum sem De Palma beitir úr málkerfi Hitchcocks (2012:
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55). Þessari tegund sjónarhornsskota er einnig beitt við kynferðislegar aðstæður í
opnunaratriði Psycho en þar svífur myndavélin yfir borgina og inn um hótelglugga
þar sem aðalpersónan hefur nýlega stundað kynmök með elskhuga sínum (Dumas,
2012: 48). Richard Combs bendir á að áður en tengslin við Psycho verða augljós má
jafnframt greina sterka vísun í upphafsatriði Carrie, sem er einnig útfærsla á sturtuatriði Psycho (1980: 213). Bæði atriðin styðjast við hægar tökur sem sýna aðalpersónuna nakta að þvo sér og strengjatónlistin sem heyrist í bakgrunni er afar sambærileg (Combs, 1980: 213). Auk þeirra sýnilegu textatengsla sem hér hafa verið
nefnd var einnig stuðst við sambærilegar aðferðir við tökur á atriðinu þar sem fenginn
var staðgengill fyrir nektarhluta atriðisins (Verevis, 2006: 25). De Palma átti síðar
eftir að beina athygli áhorfenda að þessari aðferð í skopstælingu sturtuatriðisins undir
lok Body Double.

Mynd 22. Myndavélin brýst inn í einkarými persónanna og liggur á gægjum.

Mynd 23. Ákallandi augnaráð persónunnar er beint til áhorfenda þegar árásarmaðurinn
birtist.
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4.2. Afdrif aðalpersónunnar og aðdragandi lyftuatriðisins
Áður en við skoðum lyftuatriðið þar sem aðalpersónan mætir örlögum sínum er vert
að kynna aðalpersónuna nánar og aðdraganda morðsins. Eina atriðið með Kate sem er
ekki með kynferðislegu ívafi á sér stað strax í kjölfar opnunaratriðisins en þar ræðir
Kate við son sinn Peter (Keith Gordon) en hann er að smíða tölvu þegar Kate gengur
inn til hans. Kate fer því næst til sálfræðingsins Elliots (Michael Caine) og ræðir við
hann um kynlíf hennar og eiginmannsins, auk þess sem hún reynir árangurslaust að fá
Elliot til að sofa hjá sér. Líkt og fyrr greinir mun Kate engu að síður halda fram hjá
eiginmanni sínum en hún slær sér upp með ókunnugum manni sem hún hittir á listasafni. Eftir að Kate fer heim til mannsins líða nokkrar klukkustundir innan söguheimsins þar til athyglinni er beint aftur að Kate en þá er stuðst við sérstakt skot sem
Dumas kallar „togað út – ýtt inn umhverfisskot“ (e. pull-out/push-in geography shot)
og er sótt beint í textasafn Hitchcocks (2012: 55). Þessi tiltekna tegund tökuskota
hefst í nærmynd af ákveðnu smáatriði, myndavélin er síðan dregin til baka í þeim
tilgangi að gefa tilfinningu fyrir rýminu og að lokum er athyglinni beint aftur að
tilteknu smáatriði. Í Dressed to Kill hefst skotið með áherslu á giftingarhring Kate,
þaðan er myndavélin dregin til baka þar sem Kate sést vakna í rúminu, því næst fylgir
myndavélin Kate út úr svefnherberginu og að lokum er myndavélin dregin upp að
síma sem Kate notar til að hringja heim til sín. Dumas fullyrðir að notkun á þessari
tilteknu aðferð í verkum De Palma beri vott um djúpstæðan skilning leikstjórans á
málkerfi Hitchcocks, þar sem aðferðin er í fyrsta lagi framsett með afar nákvæmum
hætti og í öðru lagi þjónar myndskeiðið mikilvægum tilgangi innan frásagnarinnar
(2012: 55).
Ljúf strengjatónlist heyrist í bakgrunni og ljómar Kate af gleði eftir kynlífið,
en ekki líður á löngu þar til andrúmsloftið gjörbreytist því Kate kemur auga á læknisvottorð hjá símanum sem greinir frá kynsjúkdómi ókunnuga mannsins. Kate rýkur
rakleiðis út úr íbúðinni að lyftu en í bakgrunni rammans má greina morðingjann sem
fylgist með Kate áður en hún gengur inn í lyftuna. Á leiðinni niður með lyftunni áttar
Kate sig á að hafa gleymt giftingarhringnum sínum, hringnum sem athyglinni var
beint að þegar hún vaknaði. Strax í kjölfarið er skipt yfir í sjónarhornsskot Kate þar
sem inn gengur lítil stelpa ásamt móður sinni og starir stelpan stíft á Kate – og þar af
leiðandi einnig á áhorfendur – allan tímann sem hún er í lyftunni (mynd 24). Á milli
sjónarhornsskotanna af litlu stelpunni er klippt yfir í viðbragðsskot af Kate, en hún
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fyllist augljóslega skömm yfir gjörðum sínum og tárast vegna augnaráðs stelpunnar.
Þegar mæðgurnar fara úr lyftunni ákveður Kate að snúa aftur upp í íbúðina og ná í
giftingarhringinn en um leið og lyftuhurðin opnast að nýju stendur morðinginn fyrir
framan hana (mynd 25).

Mynd 24. Stelpan í lyftunni horfir ásakandi augum á Kate en augnaráðinu er jafnframt beint
til áhorfenda.

Mynd 25. Morðinginn horfir framan í myndavélina og beinir hnífnum að áhorfendum.

Chris Dumas vekur athygli á að Kate, sem og Marion í Psycho, iðrast gjörða
sinna „rétt áður en einhver eða eitthvað (önnur persóna í frásögninni, Guð, örlögin,
leikstjórinn, samfélagið) refsar þeim fyrir að hafa stigið yfir þessi mörk“26 (2012: 49).
Engu að síður birtist ákveðinn táknrænn munur milli atriðanna en Stephen Rebello
bendir á að þar sem Marion hafði ákveðið að skila peningunum verður sturtan að
táknrænni syndaaflausn og er morðið því framið þegar aðalpersónan virðist eiga von
um að snúa við blaðinu (1990: 109). Dumas fullyrðir aftur á móti að morðið á Kate
eigi sér stað í fullgerðum ósigri persónunnar og verður giftingarhringurinn „tákn
26

Mín þýðing á texta Dumas sem hljómar svo: „[…] just before someone or something
(another character in the movie, God, Fate, the director, society) punishes her for her
transgressions“.
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ánauðarinnar sem hún getur ekki sloppið undan“27 (2012: 50). Þá er rétt að benda á að
hinn harði söguheimur Psycho tekur hins vegar ekki við syndaaflausn persónunnar
fyrr en með dauða hennar.

4.3. Lyftuatriðið og áhrif augnaráðsins
Þótt morðið á aðalpersónunni sé framið í lyftu er atriðið engu að síður afsprengi
sturtuatriðisins í Psycho. Atriðið hefur til að mynda öll helstu minni sturtuatriðisins í
Psycho; lokaða rýmið, hníf sem morðvopn, spilltu konuna sem fórnarlamb og hina
dularfullu persónu sem birtist fyrirvaralaust og myrðir aðalpersónuna. Líkt og fyrr
greinir er morðið framið þegar þriðjungur frásagnarinnar er liðinn og fullyrðir Dumas
að þessi tiltekni tímapunktur sé sérstaklega áhrifaríkur en samsömun áhorfenda er þá
þegar orðin afar sterk og hið skyndilega morð aðalpersónunnar kemur hvað mest að
óvörum (2012: 51). Með sama móti og í Psycho reynist morðinginn vera klofinn persónuleiki einnar lykilpersónu frásagnarinnar en í síðari hluta myndarinnar er Elliot
afhjúpaður í kvengervinu. Dumas bendir á sama hátt og í Psycho er morðinginn upphaflega kynntur sem viðkunnanlegur og á einlægt samtal við fórnarlambið stuttu áður
en hin morðóða kvenhlið persónunnar tekur yfir og refsar karlhliðinni fyrir að girnast
Kate kynferðislega (2012: 50). Þá er hljóðrásinni beitt til að stuða áhorfendur líkt og í
Psycho en um leið og morðinginn birtist heyrist hvöss og hávær strengjatónlist. Textatengslin felast einnig í hinum öru klippingum sem notaðar eru en klippt er á milli
fjölda tökuvinkla frá ólíkum sjónarhornum í þeim tilgangi að magna upp áhrifin.
Þrátt fyrir að atriðið hefjist snögglega með örum klippingum er fljótlega
dregið úr hraða atburðarásarinnar þegar morðinginn gengur upp að Kate, annars vegar
með hægum tökum og hins vegar er tónlistin tónuð niður. Áhorfendur eru settir í spor
Kate með sjónarhornsskotum en ólíkt Psycho eru áhorfendur ekki settir í spor morðingjans. Þess í stað er tvívegis klippt yfir í myndskeið af vændiskonunni Liz (Nancy
Allen) sem bíður eftir lyftunni nokkrum hæðum neðar ásamt einum kúnna. Þegar
lyftan stöðvast við hæð Liz felur morðinginn sig í horni lyftunnar áður en lyftuhurðin
opnast og liggur Kate nær dauða en lífi á gólfinu. Þegar lyftuhurðin opnast hleypur
kúnninn umsvifalaust í burtu meðan Liz stendur eftir skelfingu lostin og horfir agn27

Þýðingin er mín en texti Dumas hljómar svo: „[…] the symbol of a captivity that she cannot
really escape“.
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dofa á Kate sem kemur ekki upp orði og horfir til baka á Liz (myndir 26-27). Rétt er
að benda á að atriðið aðgreinir sig frá sturtuatriði Psycho einkum með tvennum hætti
en annars vegar er ofbeldið afar sýnilegt og er sérhver stunga morðingjans sýnd snerta
fórnarlambið. Hins vegar er stígandi atriðisins brotinn upp en hægt er á atburðarásinni
og tvisvar sinnum er gert hlé á atburðarásinni með fráhvarfsklippingum. Þrátt fyrir að
aðgreina sig frá fyrirrennara sínum með þessum hætti er áhrifamáttur atriðisins að
mörgu leyti fólgin í textatengslum við Psycho og þá sérstaklega með hinu skyndilega
rofi samsömunar áhorfenda við aðalpersónuna.

Myndir 26 - 27. Meginviðfangi samsömunar áhorfenda er skipt út á því augnabliki sem
myndavélin þysjar að augum persónanna sem horfast í augu við hvor aðra. Athygli vekur að
báðar persónurnar beina augnaráðinu í átt að myndavélinni og þar af leiðandi einnig til
áhorfenda.

Rofið á samsömuninni verður gríðarlega stuðandi þar sem ýmsum aðferðum
hefur fram til þess verið beitt til að magna upp samsömunina. Dumas bendir til að
mynda á að Dressed to Kill, sem og Psycho, beiti kvikmyndalegu málkerfi markvisst í
þeim tilgangi að efla samsömun áhorfenda við persónurnar, samsömun sem er síðan
rofin nær fyrirvaralaust (2012: 49). Til að mynda er sjónarhornsskotum beitt í þeim
tilgangi að láta áhorfendur síendurtekið upplifa frásögnina með augum persónanna og
skynja þar af leiðandi umhverfið samtímis persónunum. Í báðum kvikmyndum
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skyggnast áhorfendur inn í hugarheim persónanna en þó er ólíkum aðferðum beitt til
að miðla innri heimi persónanna. Í tilviki Pscyho heyrast samtöl ýmissa persóna á
meðan myndavélin er stöðug fyrir framan andlit aðalpersónunnar. Í Dressed to Kill er
notast við myndblöndun (e. superimposition) til að miðla ákveðnum hlutum sem
aðalpersónan hugsar um, til dæmis þegar Kate er í lyftunni og áttar sig á að hafa
gleymt giftingarhringnum. Dumas vekur athygli á að persónurnar sem áhorfendur
samsama sig við í upphafi myndanna eiga báðar sameiginlegt að brjóta samfélagsleg
viðmið; Marion rænir peningum til að lifa góðu lífi með kærastanum og Kate, sökum
áhugaleysis eiginmanns hennar, lætur undan kynórum sínum og heldur fram hjá
honum (2012: 49). Dumas álítur að karlpersónurnar eigi á vissan hátt skilið að brotið
sé á þeim, en í Psycho eru mennirnir hrokafullir og óviðkunnalegir og í Dressed to
Kill er eiginmaðurinn „svo frábitinn Kate að hann kemur varla fyrir í myndinni“28
(2012: 49).
Samsömun gegnir lykilhlutverki í verkum De Palma og mikil áhersla er lögð á
að efla samsömun áhorfenda við persónur frásagnarinnar. Í verkum De Palma má auk
þess finna tilvik um tvíþætta samsömun en þá samsama persónur innan frásagnarinnar
sig hvor annari samtímis áhorfendum. Keith Uhlich nefnir lyftuatriðið sem skýrasta
dæmið um slíka tvíþætta samsömun, þegar Liz og Kate horfa hvor á aðra (Uhlich,
2003). Tengsl kvennanna eru dregin fram með því að þysja myndavélinni rólega að
augum þeirra og stuðst er við hægar tökur til að leggja frekari áherslu á samband
þeirra. Þar sem notast er við sjónarhornsskot horfa persónurnar til skiptis framan í
myndavélina og þar af leiðandi í átt til áhorfenda sem horfa á persónurnar til baka
með augum þeirra sjálfra. Í þeirri andrá sem Kate réttir fram höndina að Liz byrjar
lyftuhurðin að lokast og á sama tíma bíður morðinginn með hnífinn á lofti ef Liz
skyldi fara inn í lyftuna. Liz teygir höndina í átt að Kate en í þann mund sem hendur
þeirra eru við það að snertast kemur Liz auga á morðingjann í spegli lyftunnar.
Athyglinni er beint að tengslum Liz við morðingjann með sambærilegum hætti en
þysjað er að augum Liz og þaðan er klippt yfir í skot sem þysjar að sólgleraugum
morðingjans (myndir 28-29). Morðingjanum er svo brugðið við að vera afhjúpaður í
gegnum augnráð persónunnar að hann missir hnífinn og í þann mund sem lyftuhurðin
lokast tekur Liz upp hnífinn.

28

Mín þýðing á eftirfarandi texta Dumas: „[…] so disconnected from his wife that he barely
appears in the movie at all“.
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Myndir 28 - 29. Augnaráð Liz lamar morðingjann um stund og missir hann hnífinn í
kjölfarið. Augnsambandið gerir aftur á móti Liz að næsta skotmarki morðingjans.

Áhrif augnaráðsins er eitt af meginviðfangsefnum De Palma og er gjarnan
sérstakri athygli beint að sambandi þess sem horfir og þess sem horft er á (Leitch,
2006: 256). Lyftuatriðið er fyrirmyndardæmi þar sem athyglinni er beint að áhrifum
áhorfsins en þar eru þeim gerð sérstök skil með myndrænum hætti með því að staldra
við augu persónanna í nærmynd. Áhrif augnaráðsins birtast í fyrsta lagi þegar litla
stelpan starir á Kate sem fyllist augsýnilega iðrun yfir gjörðum sínum. Áhrifin birtast í
öðru lagi þegar morðinginn missir hnífinn vegna þess að Liz beinir sjóninni að
honum. Í þriðja lagi er afleiðing augnsambands Kate og Liz sú að miðja frásagnarinnar og meginviðfang samsömunar áhorfenda færist frá Kate yfir til Liz sem tekur
stöðu aðalpersónunnar á þeirri stundu sem augu þeirra mætast. Augnaráðið hefur þær
afleiðingar fyrir Liz innan söguheimsins að hún verður í kjölfarið næsta skotmark
morðingjans og þar að auki fellur hún undir grun lögreglunnar. Líkt og í Psycho
reynist lögreglan vanhæf til að leysa málið og fellur það í skaut þessarar nýju kvenpersónu að fletta ofan af morðingjanum. Dumas bendir á að með sama hætti og í
Psycho leysir kvenpersónan málið í samvinnu við karlpersónu sem tengist fórnarlambinu, í þessu tilviki Peter (2012: 51). Tvíeykið grunar fljótlega að hin dularfulla
kona sé skjólstæðingur Elliots og setur Peter upp myndavél sem tekur myndir af
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öllum sem fara til Elliots. Það fellur hins vegar í hlut Liz að mæta morðingjanum og
afhjúpa hann á örlagastundu.

4.4. Geðræn vandamál morðingjans
Hinn klofni persónuleiki Elliots kallar sig Bobbi og hefur samskipti við Elliot í
gegnum símsvara hins síðarnefnda. Í símtali sem á sér stað fljótlega í kjölfar morðsins
á Kate segir Bobbi: „Hrikalegt að missa sjúkling með þessum hætti. En þú ættir ekki
að reyna að sofa hjá þeim“29. Frásögnin gefur því strax til kynna að Bobbi sé að refsa
Elliot fyrir löngun hans til að sofa hjá konum. Þá er einnig eftirtektarvert að Bobbi er
meðvitaður um duldar kynferðislanganir Elliots. Áhorfendur fá þar af leiðandi tiltölulega snemma vísbendingar um að Elliot sé í raun morðinginn miða við. Bobbi segist
jafnframt vera ánægður með að hafa gengið frá „þessari reðurs ginningu“30, Bobbi er
því ekki einvörðungu að refsa Elliot heldur einnig Kate fyrir óhefta kynhvöt og að
hún hafi spurt Elliot hvort hann vildi sofa hjá sér.
Í Psycho fá áhorfendur engar vísbendingar um hina óvæntu fléttu – að Norman
Bates (Anthony Perkins) sé móðirin – fyrr en undir lok myndarinnar með útskýringu
geðlæknis. Ýmsir gagnrýnendur fordæma útskýringu geðlæknisins og hefur atriðinu
verið lýst sem einu versta atriði Hitchcocks (Dumas, 2012: 52). Engu að síður var
mikil áhersla lögð á þessa óvæntu vendingu en í heimildarmyndinni 78/52: Hitchcock's Shower Scene (2017, Alexandre O. Philippe) kemur til að mynda fram að í
kynningarbrotum og veggspjöldum fyrir Psycho var sérstaklega tekið fram að áhorfendur skyldu ekki ljóstra upp um endi myndarinnar. Útskýringu geðlæknisins má
einnig finna í Dressed to Kill en Dumas álítur að þar sem sterkar vísbendingar um
persónu morðingjans höfðu þegar komið fram, gegnir atriðið engum öðrum tilgangi
en að draga athygli að hliðstæðu sinni við Psycho (2012: 53).
Dumas fullyrðir að De Palma styðjist við höfundarverk Hitchcocks ýmist í
formi tilvísana sem gefa skýrt merki um að vísað er í Hitchcock, eða sem „margþættu
gangverki fyrir ákveðin tilfinningaleg markmið, röð málfræðilegra markorða sem er

29

Þýðingin er mín, í kvikmyndinni hljómar setningin svo: „Hell of a way to loose a patient.
But you shouldn’t try to fuck them, Doc“.
30
Þýðingin er mín, í kvikmyndinni hljómar setningin svo: „I’m glad I took care of that cockteaser“.
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ætlað að kalla fram tiltekin viðbrögð áhorfenda“31 (2012: 23). Dumas álítur Dressed
to Kill vera fyrirmyndardæmi þar sem báðum aðferðum er beitt; útskýring geðlæknisins gegnir einkum því hlutverki að draga athyglina að skyldleika atriðisins við
Psycho en aftur á móti styðst De Palma við formgerð sturtuatriðisins í lyftuatriðinu
(2012: 23). Útskýringin birtist þó með ólíkum hætti í Dressed to Kill í samanburði við
Psycho. Annars vegar er henni skipt í tvennt og hins vegar hefur hún afar skoplegt
andrúmsloft. Dumas bendir á að tvímælalaust sé um skopstælingu að ræða og nefnir
sem dæmi kómísk viðbrögð lögreglunnar við myndrænum lýsingum geðlæknisins á
kynhvöt Elliots í fyrri hluta atriðisins (2012: 52). Seinni hluti atriðisins er ekki síður
skoplegur en þar útskýrir Liz fyrir Peter hvað kynskiptingur (e. transsexual) sé og á
borði við hliðina á þeim er eldri kona sem hlustar á samtalið hjá þeim. Notuð er tvískipt díoptrulinsa til að leggja áherslu á kómísk viðbrögð konunnar þegar Liz lýsir
ferlinu á kynskiptingaraðgerðum (e. sex-change operation) og bendir Dumas á atriðið
sem skýrt dæmi um fyrirbærið sem hann kallar „hliðstæðu hvíta tjaldsins og
áhorfenda“ (2012: 163).

4.5. Hringnum lokað
Það er vel við hæfi að kvikmynd sem hverfist að mestu leyti um sturtuatriði Psycho
skuli enda með endurvinnslu sturtuatriðisins en þar er Liz skipað í stöðu fórnarlambsins. Rétt er að nefna að Peter býður Liz að gista heima hjá sér undir lokin á
atriðinu á veitingastaðnum og gerist því seinna sturtuatriði myndarinnar einnig heima
hjá Kate, en þó í öðru baðherbergi. Ólíkt opnunaratriðinu, sem og lyftuatriðinu, er
spennan fyrst og fremst byggð upp með eftirvæntingu en stuðst er við hægar tökur og
er stígandinn afar rólegur til að byrja með. Atriðið felur heldur ekki í sér hið kynferðislega andrúmsloft opnunaratriðisins, þrátt fyrir að persónan sé mynduð nakin í
sturtunni. Í aðdraganda sturtuatriðisins er fylgst með Elliot sleppa út úr geðsjúkrahúsinu þar sem hann hafði verið vistaður en í atriðinu myrðir hann ungan hjúkrunarfræðing til að geta klæðst fötum hennar. Dumas bendir á að í atriðinu birtist „hliðstæða hvíta tjaldsins og áhorfenda“ en nokkrir vistmenn geðsjúkrahússins fylgjast
með Elliot afklæða konuna og staðsetning myndavélarinnar sem og innrömmun
31

Mín þýðing úr eftirfarandi texta Dumas: “[…] dangerously sophisticated machinery for a
specific affective goal, a set of grammatical cues designed to provoke a certain kind of
audience response”.
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persónanna gera það að verkum að vistmennirnar virðast horfa á atburðarásina fyrir
framan kvikmyndatjald (2012: 163).
Sturtuatriðið hefst með skoti úr háum vinkli af Liz nakinni í sturtunni en fljótlega er klippt yfir í sjónarhornsskot morðingjans sem hefur komist inn í húsið og
gengur í átt að baðherberginu. Liz verður vör við einhvern fyrir utan baðherbergið,
skrúfar fyrir vatnið og sér í fætur morðingjans við hurðina. Klippt er á milli sjónarhornsskota Liz af fótum morðingjans og viðbragðsskota af Liz sem fyllist ótta. Því
næst er klippt í sjónarhornsskot Liz sem lítur yfir baðherbergið í leit að einhverjum
hlut til að verjast og ákveður að fikra sig nær baðherbergisskápnum. Stígandi atburðarásarinnar er afar rólegur og skipt er oft á milli sjónarhornsskota og viðbragðsskota af
Liz meðan hún opnar skápinn. Í skápnum glittir í rakhníf sem Liz ætlar sér að taka en
skyndilega birtist hönd morðingjans út úr skápnum og sker persónuna á háls (mynd
30). Hin skyndilega vending atburðarásarinnar er afar stuðandi og er bersýnilega sótt í
sturtuatriði Psycho en hér á eftir verða textatengslunum gerð frekari skil.

Mynd 30. Þrátt fyrir að komast úr sturtunni sleppur Liz ekki undan örlögum sínum þegar
hönd morðingjans birtist út úr skápnum.

Mynd 31. Angist persónunnar er miðlað til áhorfenda með nærmyndum af augum hennar.
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Greina má textatengsl í myndskeiðinu eftir að höndin birtist en atburðarásin er
sýnd á miklum hraða og klippt er tíu sinnum á sjö sekúndum frásagnartímans. Á sambærilegan hátt og í Psycho er lögð áhersla á angist persónunnar með nærmyndum af
tilteknum hluta andlitsins, í þessu tilviki augum persónunnar (mynd 31).
Textatengslin við Psycho koma einnig fram í hljóðrásinni en í þeirri andrá sem hönd
morðingjans birtist, heyrist hljóðbútur sem er afar líkur mótífí strengjatónlistarinnar í
sturtuatriði Psycho. Atriðinu lýkur síðan jafn skjótt og hönd morðingjans birtist en
klippt er yfir í Liz rísa upp úr rúmi og reynist morðið vera martröð persónunnar.
Athygli vekur að bæði sturtuatriði myndarinnar eiga sér stað í draumheimum
persónanna og enn fremur má benda á að báðar persónurnar vakna upp í sama rúminu.
Þess má geta að líkt og upphafsatriði myndarinnar vekur upp tengsl við upphafsatriði Carrie má greina sterk textatengsl undir lok Dressed to Kill við lokaatriði
Carrie (Dumas, 2012: 54). Lokaatriði Carrie byrjar einnig rólega með hægum tökum
en þar gengur Sue (Amy Irving), einn samnemandi Carrie, með blómvönd að krossi
aðalpersónunnar. Þegar Sue leggur blómvöndinn við krossinn tekur hljóðrásin skyndilegt svig og flaututónlistin sem hafði verið spiluð undir er skipt út fyrir hvassa
strengjatónlist. Á sama tíma rís upp blóðug hönd aðalpersónunnar upp úr moldinni við
krossinn og grípur í Sue. Atriðið hefur afar einkennilegt yfirbragð fyrir þær sakir að
myndskeiðið er sýnt aftur á bak og notast er við svokallaða „nótt fyrir dag“ (e. night
for day)32 aðferð. Nótt fyrir dag aðferðin gefur atriðinu það yfirbragð að atburðarásin
virðist eiga sér stað um hábjartan dag en aftur á móti var atriðið tekið upp að kvöldi
til. Í lokaatriði Dressed to Kill er einnig að finna sams konar framandleika en þegar
Liz gengur úr sturtunni sést í þrjá ljóskastara sem beint er að glugganum. Í báðum
atriðum eru persónurnar staddar í martröð og örum klippingum er beitt til að miðla
óhugnaðinum og gera atriðið stuðandi. Lokaskot myndanna er einnig afar sambærilegt
en þar vakna persónurnar öskrandi úr martröðinni og er myndavélin dregin með
kranaskoti frá persónunum sem eru enn í geðshræringu.

32

„Dag fyrir nótt“ (e. day for night) er skyld aðferð en þá eru atriði tekin upp um hábjartan
dag þótt atburðarásin virðist eiga sér stað að kvöldi.

46

Lokaorð
Líkt og fram hefur komið hefur Brian De Palma verið harðlega gagnrýndur og úthrópaður sem eftirherma Hitchcocks. Þegar kvikmyndir De Palma eru skoðaðar í ljósi
textatengsla, má sjá að þær eru ekki einföld stæling, heldur beitir De Palma efniviðnum til móta og skapa sín eigin verk. Í stað þess að takmarka sig við viðteknar
aðferðir kvikmyndamálsins sækir De Palma þannig í smiðju Hitchcocks til að nálgast
skyld umfjöllunarefni og miðla þeim til áhorfenda á myndrænan hátt. Í verkum De
Palma birtast kennileiti Hitchcocks þannig sem aðferð til að tjá hlutina og ákveðin
leið til að varpa ljósi á viðfangsefni kvikmyndanna. Hér hefur verið rýnt í sturtuatriði
De Palma og greint frá textatengslum atriðanna við sturtuatriði Psycho en greiningin
varpar ljósi á að kvikmyndaformið er De Palma afar hugleikið enda er myndmálið
ávallt í forgrunni í atriðunum.
Sturtuatriði Psycho birtast með ólíkum hætti í verkum De Palma en engu að
síður má þreifa á ákveðnum þáttum sem tengja atriðin saman. Hugmyndin um að
sturtur séu ákveðinn griðarstaður er greinileg í flestum sturtuatriðum De Palma og er
táknmynd sturtunnar sem griðarastað notuð með markvissum hætti til að snúa á
væntingar áhorfenda í sturtuatriði Carrie og upphafsatriði Dressed to Kill. Líkt og
greint hefur verið er áherslan á gægjuhneigð áberandi í sturtuatriðum De Palma og
birtist meðal annars í ráfandi sjónarhornsskotum persónanna en eins og Mulvey
bendir á er slíkum myndskeiðum ætlað að efla samsömun áhorfenda við persónurnar
og gera þá meðvirka í hlutverki gægisins. Þótt morðinginn birtist gjarnan fyrirvaralaust líkt og í sturtuatriði Psycho beitir De Palma einnig öðrum aðferðum, til dæmis
með því að skapa eftirvæntingu í aðdraganda morðatriðanna í Sisters, Passion og í
lokaatriði Dressed to Kill.
Eitt af einkennum sturtuatriðisins í Psycho er, líkt og Clover bendir á, hvernig
atriðið tvinnar saman kynferðislegum undirtónum við morðið á kvenpersónunni. Í
flestum sturtuatriðum De Palma má ýmist greina erótískt andrúmsloft eða þá að tilefni
morðanna er fólgin í kynhvöt morðingjans, eins og í Sisters og Dressed to Kill.
Sturtuatriði De Palma greina sig hins vegar frá sturtuatriði Psycho í þeim tilvikum
þegar morðinginn beitir eggvopni en ólíkt Psycho er áhersla lögð á að sýna stungurnar
snerta hold fórnarlambanna. Í þeim tilvikum þar sem íkonagrafía sturtuatriðisins í
Psycho birtist er markmiðið að staðsetja áhorfendur í kunnuglegt umhverfi í þeim
tilgangi að spila með væntingar áhorfenda líkt og sjá má í Phantom of the Paradise og
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Blow Out. Þá vekur athygli hversu mörg sturtuatriði De Palma eiga sér stað handan
raunheims persónanna en þar að auki er á tilteknum tímapuntki gefið í skyn að
morðatriðin í Murder à la Mod og Passion eigi sér stað í draumheimi persónanna.
Rétt eins og Barthes bendir á er merking textans aldrei bundin við tilætlun
höfundarins heldur er það á valdi viðtakandans að gefa textanum merkingu. Sturtuatriðin í verkum De Palma varpa meðal annars ljósi á mikilvægi viðtakandans í ferlinu
en áhrifin eru að miklu leyti fólgin í að áhorfendur beri kennsl á textatengslin við
Psycho. Með því að beita aðferðum og kennimerkjum Hitchcocks, sér í lagi sturtuatriðinu sem náð hefur rótfestu í kvikmyndamenningunni, er kastljósinu beint að
áhorfendum. Fram hefur komið að ein af aðferðum kvikmyndalegrar sjálfsögu er að
láta persónurnar horfa beint framan í myndavélina en athygli vekur að í sturtuatriðum
De Palma er gjarnan beint athyglinni að augnaráði persónanna sem horft framan í
myndavélina. Í sturtuatriðum De Palma er markmiðið aftur á móti ekki að rjúfa innlifun áhorfenda heldur er nærmyndunum af augum persónanna ætlað að efla samsömun áhorfenda við persónurnar. Ákallandi augnaráð persónanna verður þar af
leiðandi ákveðinn spegill áhorfenda sem magnar upp óhugnað atburðarásarinnar.
Áherslan á áhorfendur kristallast í hinu margþætta augnaráði sem birtist í mörgum
sturtuatriðum De Palma. Í fyrsta lagi beina persónurnar augnaráðinu að hvor annari
innan söguheimsins, í öðru lagi beina persónurnar augnaráðinu til áhorfenda og í
þriðja lagi er það augnaráð áhorfenda sem horfa á kvikmyndina sem beinir sjónsviðinu samtímis að sturtuatriði Psycho. Þetta margþætta augnaráð skapar ákveðna
speglun þar sem áhorfendur verða óvirkir þátttakendur í frásögninni og persónurnar
verða holdgervingar áhorfenda. Greining þessarar ritgerðar á sturtuatriðum De Palma
varpar þar af leiðandi ljósi á virkni kvikmyndaáhorfsins og hvernig upplifun áhorfenda er undir stöðugum áhrifum frá öðrum kvikmyndum.
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