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Ágrip 

Í ritgerðinni skoðar höfundur klippingu og áhættuleik frá upphafi kvikmyndasögunnar 

til okkar tíma. Samspil þessa tveggja þátta er skoðað og hvernig áhættuleikur og 

mismunandi klippistílar fara saman. Nálgun og umfjöllun Quentin Tarantinos um 

áhættuleik er skoðuð sérstaklega og reynt að henda reiður á tilhneigingum í klippingu 

kvikmynda nú til dags.  
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Abstract 

This paper looks at film editing and stuntwork from the beginning of cinema until the 

current day. The interplay of these two components are analyzed and how different 

editing techniques go together with stunt. Quentin Tarantino’s approach to editing and 

stuntwork is further discussed with a view to identifying specific trends in film editing 

today. 
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1. Inngangur 
Kvikmyndir ganga út á blekkingu, þær byggja á þegjandi samkomulagi milli 

kvikmyndarinnar og áhorfandans. Áhorfandinn fer í bíó til að láta blekkjast af 

kvikmyndahöfundinum; leikstjóranum, handritshöfundinum, leikurunum, stönturunum, 

klippurunum og öllum þeim sem koma að gerð myndarinnar. Kvikmyndin er ekki ólík 

öðrum listgreinum að þessu leyti. Við lesum bækur um fólk sem aldrei var til og atburði 

sem áttu sér aldrei stað. Fólk horfir á abstrakt málverk sem eru strik og klessur og 

verður fyrir hughrifum. Flest fólk sem ég þekki hafnar því þó að gefa sig abstrakt 

málverkum á vald. Það vill ekki láta hafa sig að fífli. Hver listgrein býr við þennan 

þröskuld. Þó að við vitum að skáldsögur séu upplognar verða þær að hafa eitthvað að 

segja sem kemur tilvist okkar við. Persónur skipta miklu máli í skáldverkum. Þær verða 

að vera trúverðugar, a.m.k. í því samhengi sem þær birtast okkur. Þá skiptir minna máli 

hvort verkefni persónunnar séu raunsæ eða raunhæf. Rithöfundurinn hefur fullkomið 

frelsi um það hvað gerist í sögunni hans. Hann getur byggt borgir til himins, látið 

sögupersónur fljúga eða detta niður og deyja. Bara með því að skrifa það niður. Það er 

meira mál fyrir kvikmyndina. Ef borg er byggð til himins má ekkert vera sem minnir 

okkur á blekkinguna. Ef áhorfandinn sér að skýin eru úr bómull eða að háhýsin eru 

gervileg getur það jafngilt samningsbroti. Áhorfandinn lætur ekki hafa sig að fífli. 

Aðalsöguhetjan í skáldsögu getur litið út eins og hver og einn lesandi sér hana fyrir sér 

en kvikmyndin verður að halda sig við að einn leikari túlki hverja persónu. Þessi regla 

er þó ekki einhlít, en þá erum við komin með annars konar kvikmynd sem bregður út af 

hefðbundnu frásagnarformi í fleiri atriðum.1 Saga á sér upphaf og endi og tilgang og til 

að saga sé góð þurfa ekki aðeins atburðirnir sem hún segir frá að vekja áhuga. 

Spurningar sem sögumaður þarf að spyrja sig að áður en hann byrjar eru til dæmis: 

Hversu ítarleg á frásögnin að vera? Hverju má sleppa? Frá hvaða sjónarhorni segi ég 

söguna? Sögur eru samdar og sagðar með viðtakendur í huga og þetta samband 

viðtakanda og höfundar er í stöðugri þróun og er breytilegt eftir stað og tíma. Þannig 

getur kvikmynd frá 1950 hafa hitt beint í mark hjá áhorfendum hvað viðfangsefni og 

frásagnarmáta varðar en hefur lítið að segja áhorfendum í dag. Eins getur kvikmynd hitt 

																																																								
1 DeCordova, Richard. (1990). Picture Personalities. Urbana: University of Illinois Press, bls. 81. 
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Íslendinga vel fyrir en ekki t.d. Alsírbúa. Þetta samband milli verks og viðtakenda er 

mjög viðkvæmt og fljótandi.  

Í þessari ritgerð verður kvikmyndin sérstaklega skoðuð út frá klippingu og 

hvernig nota má klippingu sem frásagnartæki á ólíka vegu, þróun klippingar er rakin í 

stórum dráttum og mismunandi nálgunum að klippingu gerð skil. Samband klippingar 

við áhættuatriði verður þá sérstaklega skoðað og samband áhættuatriða við mismunandi 

klippistíla og hvaða sjónarmið skipta þar máli. Sérstaklega verður rýnt í nálgun 

Quentins Tarantino að klippingu og áhættuleik, en hann má kalla áhrifamesta 

kvikmyndahöfund um þessar mundir, án þess að geta heimilda sérstaklega. Í lokin 

verður reynt að svara því hvað einkenni klippingaraðferðir nú til dags og hvort þar megi 

greina tilhneigingar í einhverja átt. 

 

1.2 Áhættuleikur 

Þó að bandarísku gamanþættirnir Keystone Cops hafi verið þöglir byggðu þeir á ærslum 

og látum, “slapstick”, eltingaleikjum, árekstrum, byltum og slagsmálum. Þeir voru 

gríðarlega vinsælir langt út fyrir landsteina Bandaríkjanna. Þættirnir voru framleiddir og 

sýndir á sex ára bili, frá 1912  til 1917. Keystone Cops komu úr smiðju Mack Sennetts 

og voru þættirnir nokkurs konar stönt-vinnusmiðja þar sem aðferðir og orðaforði 

áhættuleiks urðu til og voru þróaðar áfram. Kvikmyndastjörnur voru ekki til á þessum 

tíma, eins og við þekkjum þær í dag, og verkaskipting leikara og áhættuleikara var ekki 

til. Áhættuleikur var ekki sérstakt fag eða starfsgrein. Leikararnir léku einfaldlega sín 

eigin áhættuatriði.2 Klippingin í þáttunum var einföld. Myndavélinni var stillt upp og 

leikararnir komu sér fyrir. Svo var ýtt á upptöku. Myndavélin hreyfðist lítið sem ekkert, 

myndaði bara einn ramma og fylgdi leikurunum ekki eftir þegar þeir hlupu eða duttu út 

úr rammanum. Það var ekki einu sinni möguleiki á að láta áhættuleikara taka bylturnar 

og höggin þar sem hver sena var bara eitt skot. 

         Stúdíótímabilið er þekkt sem gullaldartímabil Hollywood en á því tímabili 

þróaðist og mótaðist einnig hlutverk áhættuleikarans og tvígengilsins. Mikill vöxtur var 

í greininni á þessum tíma sem færði Hollywood og kvikmyndastjörnunum mikla 

alþjóðlega athygli. Bandaríska stúdíókerfið byggir á viðskiptamódeli sem snýst um að 

hámarka arðsemi og styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækja á markaði. Viðskiptaleg rök 
																																																								
2 Smith, Jacob. (2004). Seeing Double: Stunt Performance and Masculinity. ProQuest Central, bls. 35. 



	

9 

hníga að því að ná undirtökum á öllum þremur sviðum kvikmyndaiðnaðarins, sem er 

framleiðsla, dreifing og sýning. Í stúdíókerfinu er mikilvægt að framleiðendur fái 

örugga dreifingu, kvikmyndahúsin fái stöðugan straum nýrra mynda sem uppfylla 

tilgreindar gæðakröfur. Jafnvel mógúllinn, sem á bæði kvikmyndaver og bíókeðju, þarf 

að tryggja dreifingarkosti sína innanlands, jafnt sem utan. Mikilvægasta einkenni 

bandaríska stúdíókerfisins var kvikmyndastjarnan. Okkur berast stöðugar fréttir af 

henni, við lesum um hana og viljum vita meira. Stjarnan hefur það gott, lifir góðu lífi, er 

fræg, rík og stendur fyrir allt það sem er frábært og eftirsóknarvert. 

Kvikmyndaframleiðendur eignuðu sér stjörnurnar sem seldu mest og nýttu þær eins 

mikið og þeir gátu.3 Kvikmyndastjarnan var verðmæt auðlind og sjálfbær nýting hennar 

lykilatriði fyrir kvikmyndaframleiðendur, rétt eins og þorskurinn útgerðarmönnum. 

Ofnýting auðlindarinnar gat leitt til óbætanlegs tjóns og gríðarlegs tekjumissis. 

Kvikmyndaframleiðandanum var augljós vandi á höndum ef handritið sagði að 

aðalsöguhetjan og kvikmyndastjarnan ætti að lenda í árekstri, slást við bófa, stökkva 

fram af brú eða eitthvað þaðan af verra, því að hann vissi líka að vinsældir stjörnunnar 

byggðu að verulegu leyti á einmitt því að hún leysti lífshættuleg verkefni eins og það 

væri henni eðlislægt; fumlaust, óttalaust og með glæsibrag. Til að sögupersónan lifði af 

allar þessar raunir þurfti kvikmyndastjarnan að gera það líka. Hennar biðu nefnilega enn 

hættulegri verkefni í næstu mynd og þeirri þarnæstu, sem hún hafði skuldbundið sig til 

að leika í samkvæmt samningi við stúdíóið. 

Fyrst þegar stöntleikarar fóru að leika áhættuatriði í kvikmyndum í stað 

aðalleikarans fór það mjög leynt. Hollywood vildi efna sinn hluta samkomulagsins um 

blekkinguna. Stjörnuímynd leikarans og söguhetjunnar mynduðu ákveðna heild og 

kvikmyndaframleiðendur vildu ekki hætta á að grafa undan þeirri ímynd með því að 

uppljóstra að öll flottustu atriði hasarhetjunnar væru í raun leikin af annarri manneskju, 

en aðeins látið líta út eins og kvikmyndastjarnan sjálf væri að verki. Það var mikilvægt 

stjörnukerfi stúdíótímabilsins í Hollywood að ekki félli minnsti skuggi á stjörnuna. Til 

að láta allt þetta ganga upp þurfti að færa blekkingarleikinn upp á næsta stig, handan 

sjónarspils kvikmyndarinnar. Þannig varð starfsheitið “stunt double” að veruleika, en 

þar sem orðið á sér engan þekktan fulltrúa á íslensku er hér stungið upp á orðinu 

“tvígengill” og það notað í merkingunni “stunt double” í þessari ritgerð.  

																																																								
3 History. (2018, 27. mars). Hollywood. 
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1.3 Klipping 

Klippur geta verið stuttar og klippur geta verið langar og allt þar á milli. Því fleiri sem 

klippurnar eru, því skemur vara þær og því fleiri eru þær. Klippistíll getur verið 

mismunandi eftir leikstjórum, tímabilum og eftir því hvaða áhrifum er leitast við að ná 

fram. Stúdíótímabilið einkenntist m.a. af framvinduklippingu, en þá eru skot klippt 

saman í réttri tímaröð þar sem eitt atriði rekur annað í realískri framvindu. Oft er rýmið 

eða staðurinn sýndur fyrst, svo leikararnir í víðu skoti, eins og til að áhorfandinn átti sig 

örugglega á því hvar og hverjir eru til umfjöllunar, og loks fer framvindan af stað, en þá 

er skotið og klippt í nærskot á þá eða þær persónur sem málið snýst um þá stundina og 

það sem þær eru að fást við. Hreyfisamsvörun heitir það þegar hreyfingar leikara halda 

eðlilega áfram í næsta skoti eða hlutir eru á þeim stað þar sem skilið var við þá í skotinu 

á undan, eða þegar steini er kastað í gegnum rúðu utan frá og næsta skot sýnir hvar hann 

lendir á gólfinu innandyra.4 Framvinduklipping hentar einstaklega vel í stönti, 

sérstaklega til að gera atriðið eins raunverulegt og hægt er. Gott dæmi um 

framvinduklippingu er í Once Upon a Time in Hollywood (2019) þegar Cliff Booth 

(Brad Pitt) og Bruce Lee (Mike Moh) eru að slást. Þar sjáum við Lee búa sig undir 

stökkspark í Booth, við sjáum hann hlaupa, stökkva og lenda sparkinu í Booth. Svo 

sjáum við Booth detta aftur fyrir sig. Hverri hreyfingu er fylgt eðlilega eftir á milli 

skota. Það er fullkomin hreyfisamsvörun.5  

Stökkklipping heitir það þegar stutt skot af sama viðfangi eru klippt saman og 

hreyfingum er ekki fylgt eftir á milli skota. Það er ekki hreyfisamsvörun. Oft er skotið 

frá sama sjónarhorni, aftur og aftur. Þessi gerð klippingar er mjög áberandi þar sem hún 

stingur augljóslega í stúf við hefðbundna framvindu. Oftast er þessari aðferð beitt 

vísvitandi til að ná fram einhverjum áhrifum sem framvinduklipping myndi ekki koma 

til skila.6 Stökkklipping hefur ekki verið mjög algeng í stönti, sérstaklega ef kvikmynd 

er að öðru leyti klippt með hefðbundinni framvinduklippingu. Þó hefur þetta verið að 

breytast á síðustu tveimur áratugum.  Stökkklipping hentar ekki alltaf vel í gerð 

áhættuatriðis, en getur þó alveg gengið. Víxlklipping er þegar klippt er á milli tveggja 

																																																								
4 Corrigan og White (2018), The Film Experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
180. 
5 Quentin Tarantino. (2019). Once Upon a Time... in Hollywood. Columbia Pictures. 
6 Corrigan og White (2018), The Film Experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
203. 
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atriða eða fleiri sem eiga að gerast á sama tíma, en hliðstæð klipping er þegar það er 

klippt milli atriði, en ekki endilega víst að þau séu að gerast á nákvæmlega sama tíma, 

það er verið að draga saman atburðarás með hliðstæðri klippingu.7 Í kvikmyndinni Pulp 

Fiction (1994) er sena þar sem Mia (Uma Thurman) og Vincent Vega (John Travolta) 

koma heim til Miu í einn drykk, eftir að hafa borðað saman kvöldmat úti. Vincent fer á 

klósettið, Mia dansar við lag, á meðan sést í Vincent vera að tala við sjálfan sig í spegli 

inni á baði, Mia fær sér sæti, kveikir sér í sígarettu, finnur heróín í jakkavasanum hans 

Vincents, sem hún heldur að sé kókaín og tekur það í nefið. Við sjáum Vincent birtast 

inni á klósetti á sama tíma og Mia er að dansa frammi, þá er notast við víxlklippingu. 

Við vitum að hún er frammi að dansa og hann er að tala við sjálfan sig á sama tíma, 

einnig vegna þess að við heyrum í tónlistinni inn á baðherbergið.8 Þegar kemur að 

klippingu þá er ekki mælt með því að brjóta 30° regluna og 180° regluna. Sú fyrri er 

þannig að þegar klippt er þá verður að vera búið að færa myndavélina allavega 30° milli 

skota. Sú síðari er þannig að tveir leikarar sitja á móti hvor öðrum er ekki æskilegt að 

færa myndavélina allan hringinn, heldur bara taka upp öðru megin við leikarana. Ef 

reglan er brotin þá er oft erfitt að átta sig á hver er hvar, sem er ekki æskilegt í 

áhættuatriðinum sem innihalda slagsmál, svo maður ruglist ekki á staðsetningum, því þá 

getur senan orðið ótrúverðug. Einnig er hægt að klippa langt tímabil niður hratt, það 

kallast úrfelling í tíma. Taktföst klipping er þegar klippingin er í takti við t.d. tónlist eða 

það er alltaf eins tempó í klippingum.9 

 

2. Saga klippingar 
Frásögnin er merkingarbær samantekt atburða sem gerast á tilteknu tímabili. Gefum 

okkur að frásögn segi frá atburðum sem gerast á einum degi. Frásögnin segir ekki frá 

öllu því sem gerðist þann daginn heldur aðeins því sem skiptir máli fyrir frásögnina. 

Dæmi um klippingar í rituðum eða munnlegum frásögnum geta verið: „Skömmu seinna 

…“, „Næsta morgun“ eða „Á sama tíma í Borgarnesi“. Tungumálið sjálft notar 

																																																								
7 Corrigan og White (2018), The Film Experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
170. 
8 Quentin Tarantino. (1994). Pulp Fiction. Miramax. 
9 Corrigan og White (2018), The Film Experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
167-183. 
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klippitækni enda frásögnin svo samofin mannlegri tilvist og samfélagi. Við reynum að 

henda reiður á tilverunni og ljáum henni merkingu í gegnum frásögnina, hvort sem við 

segjum frá henni eða ekki.  

Í upphafi kvikmyndarinnar voru frásagnirnar mjög svipaðar frásögnum í máli og 

á sviði. Myndavélin var kyrr og tók upp það sem gerðist innan rammans þar til allt 

markvert var komið til skila og þá lauk senunni.10 Næsta sena á eftir var svo rökrétt 

framhald af þeirri fyrri. Kvikmyndin hefur síðan þróast frá öðrum frásagnarmiðlum 

enda eru skilyrði og takmörk miðilsins allt önnur en annarra frásagnarmiðla. Meðfram 

framförum í kvikmyndatækni og eftir því sem samband áhorfenda við kvikmyndina 

hefur þroskast hefur kvikmyndin getað fært út mörk hins mögulega og enn virðast 

möguleikarnir óþrjótandi.    

 

2.1 Fyrir kvikmyndatækni 

Löngu fyrir kvikmyndatæknina voru mismunandi myndir tengdar saman til þess að 

segja sögu. Fornar assýrískar veggmyndir segja frá ljónaveiðum í myndum þar sem 

hvert skref í veiðunum rekur annað. Einnig er til 70 metra veggtjald sem í eru saumaðir 

atburðir fram að innrás Normana inn í England árið 1066 með þónokkurri nákvæmni. Á 

20. og 21. öldinni hafa myndasögur og japanskar teiknimyndir (manga) haldið í hefðina 

um að leyfa hverjum og einum ramma að sýna hvað sé í gangi í sögunni. Í kvikmyndum 

er gert söguborð þar sem hvert skot er teiknað upp eins og það á að vera í tökunni 

sjálfri, á sama hátt og myndasagan gerir, en þar er myndasagan sjálf lokaafurðin. 

Hliðstæðar einingar sem segja sögu má nýta í táknrænum, fræðandi, dramatískum 

tilgangi. Kristilegar þríeiningamyndir tjá andlegar hugmyndir í gegnum þrjú tengd 

málverk. Sjónhverfingamenn notuðust við myndvarpa til að sýna röð mynda hverja á 

eftir annarri til að skapa eitthvað yfirnáttúrulegt á sviði. Á síðari hluta nítjándu aldar 

varð vinsælt að notast við myndir í myndvarpa í kennslutímum. Þessi arfur hefur haft 

sín áhrif á kvikmyndaklippingu og þróun hennar.11 

   

																																																								
10 Sama, bls. 169. 
11 Sama, bls. 168. 
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2.2 Snemmbíó (1895-1918)  

Sjónhverfingamenn og m.a. Georges Méliés kvikmyndagerðarmaður notuðu fyrst tækni 

þar sem þeir tóku eina mynd, hreyfðu svo myndefnið örlítið, tóku aðra mynd og svo 

koll af kolli. Síðan skeyttu þeir myndunum saman og úr varð myndskeið. Með þessari 

tækni var hægt að búa til skemmtilegar brellur, t.d. eins og í myndinni Trip to the moon 

(1902) eftir Méliés, en þar er geimflaug skotið til tunglsins og lendir beint í auga þess.  

Fyrstu kvikmyndagerðarmennirnir uppgötvuðu smám saman skapandi 

möguleika þessa nýja miðils. Edwin S. Porter nýtti klippitækni til að knýja söguna 

áfram í myndinni Life of an American Fireman (1903). Ein mikilvægasta kvikmynd í 

þróunarsögu kvikmyndarinnar er myndin The Great Train Robbery (1903) eftir Porter, 

en hún segir sögu í fjórtán mismunandi skotum sem skeytt er saman. Lokaskotið vakti 

sérstaka athygli þar sem einn ræningjanna skýtur úr byssunni sinni beint í átt að 

myndavélinni, eða beint á áhorfendurna í bíósalnum, sem voru flestir skelfingu lostnir. 

Atriðið hafði þó enga frásagnarlega þýðingu þar sem hún var ekki samhengi við 

framvindu myndarinnar. Þetta var svona meiri tilraunastarfsemi á möguleikum 

kvikmyndarinnar. Frásagnardrifnar kvikmyndir urðu mögulegar með einfaldri og 

kerfisbundinni skeytingu skota sem knúði söguna áfram.12  

 
2.3 Snemmbíó og stönt 

Leikarinn Frank Hanaway er fyrsti leikarinn sem var ráðinn til að sinna 

áhættuleik, það var einmitt í The Great Train Robbery. Þar var hann fenginn til að leika 

ræningja sem fellur af hestbaki, sem hann gerði án þess að meiða sig, og fékk fimm 

dollara fyrir. Það er talið vera fyrsta verkefni áhættuleikara í kvikmyndasögunni.13 Í 

þeirri senu er ekkert klippt þegar hann dettur af baki, heldur er ein löng taka sem sýnir 

að hann dettur raunverulega af baki og engar brellur eru notaðar. Þannig var farið að í 

upphafi stöntsins. Ef handritið krafðist þess að einhver héngi utan á byggingu þurftu 

framleiðendur að finna einhvern sem var til í að hanga utan á byggingu í tökum. Í 

kvikmyndinni The Count of Monte Cristo (1908) var loftfimleikamaður ráðinn til að 

stökkva fram af kletti út í sjó. Þar má bara sjá eitt skot og ekkert klippt þegar hann 

stekkur út í sjóinn. The Keystone Kops þáttaseríurnar innihéldu einnig gríðarlega mörg 

																																																								
12 Sama, bls. 167-169. 
13 Guinnes World Records. (2020). First Professional Film Stuntman. 
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áhættuatriði þar sem leikararnir gera öll sín stönt og lítið sem ekkert er klippt innan 

hverrar senu, heldur sér maður raunverulega leikarana framkvæma áhættuatriðin frá 

upphafi til enda.  

Í dag tengjum við áhættuleik við spennumyndir, en upphaflega þróaðist hann 

upp úr gríni. Charlie Chaplin gerði samning við Keystone Film Company í eigu Mack 

Sennetts árið 1913, en Chaplin varð fljótt stjarna og líklega fáir sem ekki þekkja nafnið 

Charlie Chaplin og hvað hann var frægur fyrir. Chaplin gerði kvikmyndir í svipuðum 

stíl og The Keystone Kops, rétt eins og Buster Keaton gerði. Þetta voru ennþá 

hlátraskellur (e. slapstick) eins og þættirnir með skrípalöggunum en með svolítið breyttu 

sniði. Í stað hreinna skrípaláta og ringulreiðar buðu Chaplin og Keaton upp á miklu 

meiri túlkun, persónurnar dýpkuðu og tókust á við raunsærri verkefni. Bandarískur 

kvikmyndaiðnaður blómstraði í fyrri heimsstyrjöldinni og virðingarstig þessa nýja 

miðils var sífellt að aukast. Framleiðendur höfðu efni á að ráða fagfólk í hverja stöðu og 

nota nýjustu tækni hverju sinni. Kvikmyndataka og klipping fóru að gera ráð fyrir 

sjónarhorni áhorfandans sem nú var staðsettur innan sögunnar og fékk að skynja sorgir 

og gleði sögupersónurnar sem þátttakandi, ekki aðeins sem utanaðkomandi áhorfandi 

þar sem tjaldið er alltaf á milli áhorfandans og sögupersónanna.14 Í slagsmálaatriðinu í 

myndinni The Kid15 frá 1921 er klippt margsinnis eftir því hver áherslan er hverju sinni. 

Það koma nærskot af Chaplin til að sýna hans upplifun á atburðarásinni og skipt í víðari 

skot í handalögmálunum sjálfum og kómískum undanbrögðum Chaplins frá barsmíðum. 

Áhorfandinn upplifir atburðarásina í gegnum persónu Chaplins.  

Buster Keaton var miklu meiri áhættuleikari en Chaplin og gerði oft mjög 

hættuleg stönt. Eitt frægasta áhættuatriðið hans var í myndinni Steamboat Bill Jr. frá 

1928 þar sem framhlið á húsi losnar og fellur á Keaton þar sem hann stendur fyrir 

framan húsið. Hann sleppur þannig að hann fer í gegnum opinn glugga á framhliðinni. 

Það mátti ekkert klikka í útreikningunum. Ef Keaton hefði staðið á vitlausum stað hefði 

stöntið misheppnast og Keaton kramist undir tveggja tonna vegg. Keaton slapp þó ekki 

alltaf. Hann hálsbrotnaði eitt sinn við gerð myndarinnar Sherlock Jr. (1924) þar sem 

hann hangir utan á vatnstanki, dettur niður og fær kraftmikila vatnsbunu úr tankinum 

																																																								
14 Corrigan og White (2018), The film experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 60 
15 Charlie Chaplin. (2020, 12. október). Charlie Chaplin – The Kid – Fight Scene [myndband].  
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sem brýtur á honum hálsinn.16 Árið 1928 gerði Keaton samning við MGM, en 

fyrirtækið og Keaton höfðu mjög ólíkar hugmyndir um hlutverk hans í samstarfinu. 

Keaton var listamaður sem vildi vera með puttana í öllu framleiðsluferlinu og leika sín 

eigin stönt. MGM þröngvaði Keaton til að láta tvígengil leika hættulegustu 

áhættuatriðin vegna þess að MGM vildi vernda fjárfestinguna sína. Keaton leið alls ekki 

vel í þessu samstarfi og lét hafa eftir sér þau frægu ummæli: „Stunts don’t get laughs”.  

 Með þróun kvikmyndatækni var hægt að draga úr hættu áhættuatriða fyrir 

áhættuleikarana. Kvikmyndin Safety last! frá 1923, með Harold Lloyd í aðalhlutverki, 

þögul rómantísk gamanmynd, er gott dæmi um þróun áhættuleiks þar sem hugað er að 

öryggi áhættuleikara. Frægasta sena kvikmyndarinnar er þegar Lloyd hangir á 

klukkuvísi á hárri byggingu. Senan var unnin á marga vegu, í öllum fjarskotum var 

notaður tvígengill.17 Framleiðslan lét smíða vegg sem leit út eins og bygging að utan, 

veggurinn var settur upp á þak byggingar þar sem raunveruleg umferðargata sést í 

bakgrunni. Undir Lloyd er dýna ef ske kynni að hann skyldi detta. Hann prófaði að 

henda gínu á dýnuna og horfði á eftir henni skoppa af dýnunni og lenda á 

umferðargötunni fyrir neðan. Hann varð auðvitað dauðskelkaður og endurhugsaði 

aðeins öryggið. Í atriðinu er áhorfandinn blekktur, þar sem það lítur nákvæmlega eins út 

og Lloyd hangi utan á byggingu í mjög mikilli hæð. Hættan er vissulega til staðar, en 

ekki eins mikil og áhorfandinn er látinn halda.18 

 

2.4 Hollywood (1930-1959) 

Langflestar Hollywood-kvikmyndir notast við framvinduklippingu, þar sem klippt er á 

milli skota í réttri tímaröð, það er byggt upp í samræmi við bæði tíma og rúm. Hún sér 

til þess að hvert skot sé í samfellu við næsta skot sem er klippt við. Áhorfandinn sér 

framvinduna í kvikmyndinni alveg eins og hann sér eigið líf. Stundum er 

framvinduklipping kölluð ósýnileg klipping.19 Á fimmta áratugnum í Hollywood var 

lögð mikil áhersla á raunsæi í kvikmyndum. Hollywood varð fyrir áhrifum af ítölskum 

nýraunsæiskvikmyndum þar sem notast var við lengri tökur til að leyfa frásögninni að 

njóta sín betur. Í kvikmyndinni It´s a Lonely Place (1950) í leikstjórn Nicholas Ray 
																																																								
16 Sam. (2018, 6. desember). The Evolution of Stunts – Part One. 
17 Sama. 
18 John Bengtson. (2012, 29. febrúar). How Harold Lloyd Filmed Saftey Last! 
19 Íslensk kvikmyndafræði. Framvinduklipping. 
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nýtti hann dýptarskerpu í skotinu ásamt lengri töku, þ.e. hann klippti sjaldnar milli 

skota. Þessi stíll var ráðandi í kvikmyndum frá Hollywood langt fram á sjöunda áratug. 

Á marga vegu eru undirstöðuatriðin í framvinduklippingu enn notuð gríðarlega mikið 

enn þann dag í dag. Í kvikmyndinni Mission: Impossible – Rouge Nation (2015) er farið 

úr mjög hraðri klippingu yfir í mjög hæga klippingu til að fanga augnablikið þegar Tom 

Cruise framkvæmir meiriháttar áhættuleik þar sem hann hangir utan á flugvél sem býr 

sig til flugtaks. Vanalega er hátt tempó á klippingu í hasarmyndum en þegar leikstjórinn 

vill fanga augnablik þá er hægt á henni og tökurnar hafðar lengri, eins og gert var í 

Hollywood áður fyrr. Enda léku leikararnir eigin áhættuatriði þá, eins og Tom Cruise í 

sínum myndum, sem einnig auðveldar lengri tökur.20 

 Hollywood vildi halda stöntleikurum leyndum, stúdíóin vildu að áhorfendurnir 

héldu að stjörnurnar þeirra væru að gera sín eigin stönt, en með tímanum urðu stöntin 

meiri og hættulegri. Tvígenglar þurftu gjarnan að skrifa undir þagnarsamning. Stúdíóin 

vildu ekki eiga á hættu að missa leikarana í meiðsli við að gera eitthvað sem hægt hefði 

verið að leysa með tvígengli. Stúdíóin vildu fá fleiri og hættulegri stönt sem leiddi til 

þess að mörg slys, jafnvel banaslys, urðu á leikurum og stönturum.21 

 Upp úr 1930 jukust vinsældir vestra-kvikmynda en með komu talsins í 

kvikmyndum 1927 hættu stóru stúdíóin að gera vestra og létu minni stúdíóin um þá. 

Þrátt fyrir það fóru nýjar stjörnur að hanna öruggari leiðir til að gera flott áhættuatriði á 

skjánum. Stærsta stjarnan var John Wayne, en hann lék í mörgum vestrum og sýndi 

áhættuleik mikinn áhuga. Hann lagði sig fram um að vera góður knapi ásamt annarri 

kúrekafærni. Hann kynntist stöntleikaranum Yakima Canutt við tökur á kvikmyndinni 

The Shadow of the Eagle (1932) en þar var Canutt tvígengill Waynes í mótorhjólastönti. 

Í gegnum árin þróuðu þeir saman tækni til að draga úr hættu áhættuatriða án þess að það 

kæmi niður á gæðum þeirra. Margt af því sem þeir þróuðu er enn notað í dag, til dæmis 

varðandi bestu sjónarhornin í slagsmálasenum. Þeir fundu út hvaða sjónarhorn gerðu 

slagsmálin raunveruleg án þess að neinn slasaði sig eða fengi á sig alvöru högg. Þeir 

lögðu áherslu að leikarar brygðust rétt við höggunum, og á réttum tíma. Canutt hannaði 

einnig mörg áhættuatriðanna þar sem einhver þurfti að detta af hestbaki eða hestvagni. 

Hann þróaði töluvert betri og öruggari leiðir en þekktust í bransanum. Hann hannaði 
																																																								
20 Corrigan og White (2018), The film experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
173 
21 Sam. (2018, 6. desember). The Evolution of Stunts – Part One. 
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ístöð sem gerðu það að verkum að áhættuleikarar festust ekki í þeim þegar þeir létu sig 

falla af baki. Einnig hannaði hann tækni með vírum sem passaði að leikararnir losnuðu 

úr hestvagninum áður en hann klessti á. Þessar tækninýjungar komu í veg fyrir mörg 

meiðsl ásamt því að spara peninga og tíma fyrir framleiðsluna. Eitt frægasta 

áhættuatriði Canutts var í kvikmyndinni Stagecoach (1939) þar sem hann stekkur af 

hestinum sínum yfir á hóp af hestum sem draga hestvagn. Þar sem hann stendur fremst í 

hestaröðinni er hann skotinn, lætur sig falla á milli hestanna og fer undir vagninn án 

þess að slasa sig. Indjáninn sem hann lék í myndinni lést þó við þetta.22 

 Upp úr 1940 fara stöntleikarar að hópa sig saman, setja upp taxta og 

tryggingasamninga. Tom Steele, vinsæll stöntleikari, stofnaði hópinn The Cousins, 

ásamt öðrum stöntleikurum. Þeir hjálpuðu hver öðrum og þróuðu saman stönttækni. 

Þeir fóru fram á að stúdíóin réðu atvinnumenn í stað Bump Men, þ.e. aukaleikara sem 

kusu að gera hættuleg áhættuatriði. Tom Steele var fyrsti stöntleikarinn sem byrjaði að 

nota brynjur til að vernda sig, það tíðkaðist nefnilega að stöntleikarar montuðu sig á því 

hversu mikið líkamar þeirra þyldu, en með því að nota brynjur gat Steele gert fleiri 

atriði yfir daginn.23 

 

2.5 1960-1989 

Miklar pólitískar og listrænar breytingar áttu sér stað á sjötta áratugnum sem höfðu áhrif 

á allar víddir kvikmyndaformsins, og þar var klipping engin undantekning. Um nánast 

allan heim þróuðust klippistílar frá þessari hefðbundnu framvinduklippingu. Sovéska 

klippingin hafði daðrað við þessa nýju sundurlausari aðferðir sem endurspegluðu 

tilfinninguna um aftengingu í nútímasamfélagi. Klippistílar þróuðust í það að klippa í 

og trufla framvinduna, rugla í tíma með því að hraða eða hægja á tökunum og einnig að 

hræra í sambandinu á milli fortíðar, nútíðar og framtíðar.24  

Franska nýbylgjan framleiddi kvikmyndir þar sem má sjá góð dæmi um 

móderníska klippistíla. Jean-Luc Godard innleiddi stökkklippingu í kvikmyndinni 

Breathless (1960) þar sem hann klippir viljandi í sama skotið aftur og aftur án þess að 

myndavélin færist mikið, lítur dálítið út eins og að myndin hökti. Á níunda áratugnum 
																																																								
22 Sam. (2018, 6. desember). The Evolution of Stunts – Part Two. 
23 Sama 
24 Corrigan og White (2018), The film experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
174 
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var í tísku að hafa hraðar klippingar í auglýsingum og tónlistarmyndböndum. Þetta 

trend smitaðist yfir í “mainstream” kvikmyndir. Bæði Flashdance (1983) og Top Gun 

(1986) innihalda poppaða hljóðrás, áberandi og hraða klippingu en báðum þessum 

kvikmyndum var leikstýrt af leikstjórum sem voru reyndir auglýsingaleikstjórar á 

níunda áratugnum.25 

Á sjöunda áratugnum stofnuðu kvenkyns áhættuleikarar í Bandaríkjunum The 

Stunt Women´s Association og svartir áhættuleikarar Black Stuntmen´s Association, 

vegna þess að flest áhættuhlutverk fóru til hvítra karlmanna þrátt fyrir að sögupersónan 

væri kona eða blökkumaður. Þá var sett hárkolla á karlmenn sem áttu að vera tvígenglar 

kvenna og þeir málaðir svartir ef þeir voru tvígenglar blökkumanna. Miklar breytingar 

urðu í stöntbransanum með nýjungum og tækni, ásamt pólitískum breytingum. 

Ríkisstjórn Bandaríkjanna vildi ekki að ofbeldi væri á skjám landsmanna sem þýddi 

minni vinna fyrir stöntleikara. Vinsældir vestrans fóru þverrandi en margir 

áhættuleikarar höfðu sérhæft sig í vestrum, s.s. hestastönti. Áhættuleikarar þurftu að 

læra meira og nýjar tækni.26 

Nýjungar í stönti á sjöunda áratugnum voru Air Rams, loftpúðar og 

púðurkerlingar. Air Rams er notað til að líkja eftir sprengingu, þar sem áhættuleikarinn 

stígur á fetil og losar um þjappað loft með þeim afleiðingum að hann skýst upp í loftið. 

Púðurkerlingarnar komu einnig sterkar inn, þar sem komið var fyrir lítilli pumpu á 

leikaranum sem springur þegar hann er skotinn og blóð sést spýtast út. Þá gátu 

áhættuleikarar brugðist við byssuskoti með raunverulegri hætti.27 

 

2.6 1990 og áfram 

Í marga áratugi höfðu klipparar skeytt saman tökum með berum höndum á myndsjá (e. 

moviola) eða á klippiborði þar sem tökum er skeytt saman á filmu. Frá 1990 fóru 

klipparar að vinna í tölvum og geymdu allt efnið á flökkurum. Hver og ein taka gat 

verið hólfuð skipulega niður á flakkaranum sem var auðvelt að finna aftur. Klipparar 

gátu unnið í ólínulegum klippiforritum og það skipti ekki máli hvort kvikmyndin var 

tekin upp á filmu eða á stafrænu formi, allt var hægt að færa í tölvuna. 

																																																								
25 Sama, bls. 175 
26 Sam. (2018, 6. desember). The Evolution of Stunts – Part Four. 
27 Sama. 
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Meðallengd skota í kvikmyndum hefur styst mjög mikið, t.d. í Transformers: 

Age of Extinction (2014) var lengd skota að meðaltali þrjár sekúndur. Hins vegar gefur 

stafræn kvikmyndagerð færi á því að gera hið gagnstæða, hægt er að taka upp mjög 

langar senur. Í Russian Ark (2002) ákvað leiksjórinn Alexandr Sokurov að hafa 

kvikmyndina eitt langt skot, ekkert var klippt í 96 mínútur.28 

Flestar kvikmyndir gerðar í samtímanum nota tölvuvæddar myndbrellur (CGI) 

til þess að hanna það sem erfitt eða ómögulegt er að gera í raunveruleikanum. CGI 

stendur fyrir Computer Generated Imagery. Tölvuvæddar myndbrellur voru fyrst 

notaðar á áttunda áratugnum, aðallega í stönt og sjónrænar brellur en í kringum aldamót 

var hægt að búa til tölvugerða kvikmynd í fullri lengd. Leikstjórar kjósa að gera allt eins 

raunverulega og hægt er, án þess að nota t.d. græntjald.29 Tæknin á bakvið græntjald er 

þegar tvær myndir eða tvö myndbönd eru sett ofan á hvort annað, þar sem græntjaldið 

getur auðveldlega horfið í eftirvinnslu hjá tæknibrellu-teyminu. Græntjaldið gerir það 

að verkum að hvaða bakgrunnur sem er getur verið settur fyrir aftan leikarana. Græni 

liturinn er oftast notaður því það er sjaldan sem leikarar eru í einhverju grænu. En ef þú 

myndir setja froskinn Kermit fyrir framan græntjald, myndi hann hverfa. Í því tilviki 

væri notað blátjald. Þetta á ekki einungis við um bakgrunna heldur er líka hægt að 

klæða leikara í grænan heilgalla og búa til skrímsli úr honum í eftirvinnslunni. Það má 

vel vera að það líti fáránlega út í tökunum sjálfum en ef myndbrellurnar eru vel gerðar, 

þá er oft ómögulegt að greina hvort um er að ræða alvöru eða ekki.30 

 

2.7 Sovésk klipping 1919 – 1929 

Í rússnesku byltingunni árið 1917 fóru sovéskir kvikmyndagerðamenn á fullt í 

kvikmyndagerð. Fremstur í flokki var Sergei Eisenstein. Eisenstein var mikill 

byltingarmaður og sá kvikmyndir sem vopn í baráttu kommúnisma við kapítalisma. 

Eisenstein fór eigin leiðir í þróun myndfléttunnar og skilgreindi sig markvisst frá öðrum 

sovéskum leikstjórum í fræðiskrifum sínum. Hann notar nýstárlegar og frumlegar 

klippingar, sem má sjá afar vel í Strike (1925), en senan sem birtir stíl Eisensteins einna 

																																																								
28 Corrigan og White (2018), The film experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
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29 Sayan Chakravarty. (2021, 2. nóvember). Not high-end CGI but the 007 stunt team used 8,400 gallons 
of cola to film the nail-biting car chase scene in ‘No Time to Die’. 
30 In Focus Film School. Filming with Green Screen: Everything you need to know. 
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best er þegar hermenn keisarans ráðast gegn stórum hópi verkamanna og fjölskyldum 

þeirra. Í hápunkti senunnar klippir Eisenstein reglulega inn stutt skot sem sýna slátrara 

skera nautgrip á háls og honum blæðir út. Klippingin og röðun myndskeiðanna lætur 

áhorfendur vita að um sé að ræða slátrun. Hann kemur merkingunni til skila með 

klippingu í stað orða. Eisenstein sagði nauðsynlegt að virkja áhorfandann og að lausnin 

væri að ryðja sér leið inn í vitundina með hrifmagnsatriðum. Tilgangur með 

myndfléttum hrifmagnsatriða væri að ná vitsmunalegum áhrifum í gegnum tilfinningar, 

tilfinningar sem eru framkallaðar með stuði (e. shock) og áreiti. Ormarnir í kjötstykkinu 

í Battleship Potemkin (1925) eru ógeðslegir og óþægilegir að horfa á. Markmiðið er eins 

konar áfallaröskun, að hnykkja hugsun áhorfanda í nýjan farveg. Hrifmagnsatriði eiga 

að valda usla í sálarlífinu, tilfinningaólgu, sem opnar leiðina að hugrænum ferlum og 

vitsmunalegri afstöðu áhorfenda. Samtenging tveggja myndtákna vísar til sambærilegrar 

virkni og Eisenstein telur að liggi myndfléttunni til grundvallar.31  

Vsevolod Pudovkin var fyrstur manna til að benda á að klippingin er eini þáttur 

kvikmyndagerðar sem á sér enga hliðstæðu í eldri listgreinum. Hann segir tæknina sem 

klipparinn beiti vera til að stjórna upplifun áhorfandans, vitsmunalegri og 

tilfinningalegri. Frægustu kvikmyndir Pudovkins eru Mother (1926) og The End of St. 

Petersburg (1927), sem fjalla báðar um upprisu kommúnismans gegn ranglátu ofríki 

kapitalismans. Pudovkin benti á að á milli atburðarins sjálfs og birtingarmyndar hans á 

skjánum væri greinilegur munur og að það væri nákvæmlega þessi munur sem gerði 

kvikmynd að list. Fyrstu persónu sjónarhorn er það sem einkennir klippingu og 

myndskot Pudovkins. Hann vill að linsan lúti sömu skilyrðum og takmörkunum og 

mannsaugað. Þannig vill hann skapa spennu, eins og áhorfandinn sé á staðnum. Hann 

vill ekki að myndavélin noti eiginleika sem mannsaugað er ekki fært um, því að þá er 

hann ekki á staðnum. Myndflétta Pudovkins einkennist af nokkrum senum, sem gerast á 

sama tíma, en skotin af hverjum stað fléttast saman í eina stóra senu. Hann taldi að eðli 

myndfléttunnar væri samsetning myndskota í eina heild, eins og múrsteinar mynda 

vegg.32 

Fjöldamorðið á tröppunum í Odessa er gott dæmi um áhrif myndfléttunnar hjá 

Eisenstein, þar sem m.a. er klippt á milli myndskota þegar barn er skotið og móðirin 
																																																								
31 Corrigan og White (2018), The film experience: An Introduction, Boston: Bedford/St. Martin’s, bls. 
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32 Sama. 
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heldur áfram að hlaupa, þar til hún sér að barnið er ekki lengur með henni og snýr sér 

við. Þá klippir Eisenstein saman nokkur myndskot af móðurinni og barninu þangað til 

barnið deyr og fólk hleypur yfir það. Eisenstein er að reyna að sjokkera fólk og reynir 

að valda usla í sálarlífinu hjá áhorfendum, sérstaklega foreldrum. Þetta á einnig við um 

barnavagninn sem byrjar að rúlla niður stigann þegar móðir þess er skotin. Hann notast 

við snöggar klippingar á milli nærmynda af skelfingu lostnum andlitum viðstaddra inn á 

milli skota af barnavagninum og myndar þannig heildstæða framsetningu á skelfingu og 

ótta.  

Eisenstein og Pudokvin töldu báðir að eðli kvikmyndarinnar lægi í því hvernig 

myndbrotum væri raðað saman, að myndfléttan væri í raun tungumál kvikmyndarinnar. 

Myndskot, myndblöndun og samröðun ólíkra myndskota gæti búið til nýja merkingu. 

Þó að þeir hefðu báðir lært hjá Lev Kuleshov voru þeir ósammála í mörgum atriðum en 

kvikmyndir þeirra beggja voru gerðar sem áróðurstæki stjórnvalda. Eisenstein þótti 

myndflétta Pudovkin ekki nógu róttæk, hún væri of lík hefðbundinni 

frásagnarklippingu. Eisenstein taldi að eigin myndflétta byggðist á marxískri díalektík. 

Klippitækni leikstjóranna er þó alls ekki svo ólík, t.d. Mother (1926) eftir Pudovkin þar 

sem fléttast saman almúgi á hlaupum og straumhörðu stórfljóti og þannig gefið til 

kynna að kraftur verkalýðsstéttarinnar hafi verið leystur úr læðingi með byltingarafli. Sú 

sena er alls ekki svo ólík frægu senunni í Strike (1925). En Eisenstein var róttækari í 

formtilraunum heldur en Pudovkin og öðlaðist miklar vinsældir eftir að Battleship 

Potemkin (1925) kom út. Þeir tjáðu sömu merkingu í klippingum sínum og myndfléttum 

en með mismunandi hætti.33   

2.8 Djúpskerpa - Bazin 

André Bazin var franskur kvikmyndafræðingur, kvikmyndagagnrýnandi og ritstjóri 

blaðsins Cahiers du cinema. Hann lagði megináherslu á tvennt, tökulengd og 

djúpskerpu. Djúpskerpa birtir heilu atriðin í einni töku án þess að hreyft sé við 

myndavélinni. Djúpskerpa breytir því hvernig áhorfandi nær tengslum við 

raunveruleikann og verður því hugarástand hans virkara. Það sem er aðalatriðið í 

tökunni er fremst í góðum fókus og bakgrunnurinn er aukaatriði ásamt því að vera 

þokukenndur. Hann gagnrýnir myndfléttuna og segir að hún þvingi fram túlkun. Hans 

																																																								
33 Björn Norðfjörð. (2008). Byltingarmaður, kenningasmiður og meistari myndflétturnnar. 
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meginsjónarmið er að kvikmyndin sé frásagnarlegur miðill og tengist 

skáldsögunni/leikritinu. Bazin vill meina að merking senunnar felist ekki í því sem hún 

bætir við veruleikann, heldur því sem hún afhjúpar í honum. Bazin segir málverk vera 

þráhyggju mannsins til að varðveita fortíðina og sigrast á tímanum. Maðurinn búi til 

eftirlíkingar af heiminum með málverkum. Ljósmyndir og kvikmyndir séu aftur til að 

skapa raunveruleika í listum.34   

Í Citizen Kane (1941) Orson Welles er sena sem gerist á heimili fjölskyldu Kane 

þar sem yfirvaldið/bankarnir eru mættir til að hitta móður drengsins. Hún ætlar að selja 

son sinn til þeirra í þeirri von um að hann fái betra líf. Strákurinn er fyrir utan að leika 

sér á sleða í snjónum. Þetta er sena sem Bazin væri afar ánægður með. Um er að ræða 

langa töku þar sem myndavélin hreyfist aðeins einu sinni í byrjun senunnar, frá 

glugganum inn í stofuna að skrifborðinu. Í byrjun tökunnar sjáum við strákinn leika sér 

í snjónum í gegnum gluggann, eins og fyrstu persónu sjónarhorn, strákurinn er 

aðalatriðið, síðan er tökuvélin færð frá glugganum og inn í stofu. Djúpskerpan er í 

essinu sínu í tökunni þar sem við sjáum strákinn unga leika sér í snjónum í bakgrunni á 

meðan móðirin og bankamaðurinn eru í fókus að ræða um strákinn.  

 Tökuvélin er oft kyrr í Citizen Kane, sem minnir á ljósmynd. Ekki skemmir að 

myndheildin í myndrammanum er oft mjög flott. Margar senur í Citizen Kane myndu 

sæma sér vel sem ljósmyndir. Samkvæmt Bazin er kvikmyndin að skapa raunveruleika í 

listum, því maðurinn vill varðveita minningar. Í kvikmyndinni förum við aftur í tíma, 

sem minning hjá Kane þegar hann fór frá heimili sínu. Þar er einnig hinn frægi sleði 

Rosebud, sem birtist aftur í lok myndarinnar. Kane varðveitti allavega sleðann vel í 

minningunni, þótt hann væri aðeins lítill hluti af aleigu Kane.  

3. Tarantino 
Quentin Tarantino fæddist 27. mars 1963, í Tennessee. Hann skrifaði fyrstu handritin 

sín á meðan hann vann á vídjóleigu. Þar urðu til handritin að True Romance (1993), 

Natural Born Killers (1994) og Reservoir Dogs (1992). Eftir nokkur ár á vídjóleigunni 

fékk hann vinnu hjá framleiðslufyrirtækinu Cinetel við að umskrifa. Þar tókst honum að 

koma handritinu að True Romance í hendurnar á leikstjóranum Tony Scott sem keypti 

																																																								
34 Bazin, André. (1960). The Ontology of the Photographic Image. University of California Press.  
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réttinn að handritinu. Hann fékk framleiðandann Lawrence Bender til að aðstoða sig við 

að fá fjármagn fyrir leikstjórafrumraun sína, kvikmyndina Reservoir Dogs (1992). 

Kvikmyndin vakti mikla athygli á Sundance Film Festival og víðar. Það var mikið talað 

um Tarantino í Hollywood. Tveimur árum síðar var Pulp Fiction (1994) frumsýnd, 

önnur kvikmyndin sem hann leikstýrði, sem skaut honum upp á stjörnuhimininn. Pulp 

Fiction sló í gegn og var fyrsta sjálfstæða kvikmyndin til að hala inn yfir 100 milljón 

dollurum í miðasölu. Hann hélt áfram að skrifa og leikstýra, m.a. Jackie Brown (1997) 

og From Dusk Till Dawn (1996). Upp úr 2000 færði hann sig yfir í bardagamyndir og 

þurfti að læra að skrifa Kung-Fu. Hann skrifaði og leikstýrði Kill Bill (2003), sem fjallar 

um hefnd, þar sem persónan „The Bride“, leikin af Uma Thurman, leitar að fólkinu sem 

réðst á hana og fjölskyldu hennar á brúðkaupsdaginn. Í Kill Bill eru gríðarlega mörg 

bardagaatriði sem sækja mikinn innblástur frá Kung-Fu kvikmyndum.35 Brúðurin 

drepur samanlagt 62 persónur. Í Inglorious Basterds (2009) eru 396 manns drepnir, 

enda segir myndin frá hópi manna sem reyna að drepa eins marga nasista og þeir geta. Í 

flestum kvikmyndum Tarantinos eru einhverjir drepnir, sem þýðir vissulega mörg atriði 

þar sem áhættuleikur kemur til sögunnar, allt frá stórum bardagaatriðum (brúðurin 

slátrar 88 í Kill Bill), ásamt persónum sprengdum með dínamíti (t.d. Tarantino sjálfur í 

Django Unchained (2012)), hundaárásum, árekstrum, slagsmálum, byssubardögum, 

eldvörpum og bílaeltingaleikjum.36 

 Quentin Tarantino er svo stórt nafn í kvikmyndaheiminum að segja má að hann 

eigi sína eigin kvikmyndagrein sem nefnist einfaldlega „Tarantino-mynd“. Hann leyfði 

sér að rjúfa hefðbundnar frásagnahefðir og hefur búið til sinn eigin kvikmyndastíl. 

Þegar Pulp Fiction (1994) kom út þótti mörgum hún skrítin og ekki passa inn í neina af 

greinum kvikmyndanna. Tarantino nýtur stöðu kvikmyndahöfundar. ,,Hefurðu séð nýju 

Tarantino-myndina?” er t.a.m. fullgild spurning þó að það taki að minnsta kosti 10 

mínútur að lesa allan kreditlistann í lok myndarinnar. Samt sem áður er það þannig að 

kvikmyndir sem Tarantino skrifar og leikstýrir bera sameiginleg einkenni. Samtölin eru 

uppistaðan í framvindu frásagnarinnar en þau eru ekki bara til að koma nauðsynlegum 

upplýsingum til skila. Samtölin eru skrítin og áhugaverð og dýpka persónurnar. Hann 

																																																								
35 Biography. (2014, 2. apríl). Quentin Tarantino. 
36 Adrienne Tyler. (2021, 31. janúar). Which Quentin Tarantino Movie has the Highest Kill Count. 
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heldur tryggð við leikara og leikarar halda tryggð við hann. Einnig deyr alltaf einhver, 

einhver er sprengdur, eða skotinn, eða lendir í slagsmálum eða í bílaeltingarleik.  

Bandaríski klipparinn Sally Menke klippti allar kvikmyndir sem Tarantino 

leikstýrði á árunum 1992-2009, samtals sjö kvikmyndir. Samstarf þeirra var frábært þar 

sem hún skildi flóknar tímalínur og flókinn söguþráð sem einkennir oft Tarantino-

myndir. Þau þróuðu saman klippistíl sem innihélt senur sem keyrðu á samræðum, þar 

sem myndavélin var sífellt á hreyfingu með fáum klippingum í bland við hasaratriði 

með mjög hraðri klippingu. Menke talaði sjálf um traustið og skilninginn milli sín og 

Tarantino.37 
We just clicked creatively. Editing is all about intuiting the tone of a scene and 
you have to chime with the director… We’ve built up such trust that now he give 
me the dailies and I put’em together and theres little interference.38 
 

Tarantino á sitt eigið tungumál þegar kemur að kvikmyndagerð, allt frá 

leikmunum í kvikmyndum hans til skotstíls sem eru orðin hálfgerð vörumerki í 

kvikmyndum Tarantinos. Dæmigert skot í Tarantino-mynd er þegar myndavélinni er 

komið fyrir í skotti bílsins og skotið beinist upp að persónunum sem eru að horfa ofan í 

skottið. Þetta skot sjáum við í sjö kvikmyndum eftir Tarantino sem Sally Menke klippti. 

Þau hafa einnig notast við fyrstu persónu sjónarhorn persónu sem er að deyja þannig að 

áhorfandinn sér það síðasta sem persónan sér áður en hún deyr. Tarantino notast oft við 

eltiskot og langar tökur þar sem myndavélin eltir persónur í langan tíma. Þetta á einnig 

við þegar myndavélin er t.d. fyrir framan persónur sem ganga í átt að myndavélinni og 

hún færist þá afturábak. Hann notaði sömu leikmuni í nokkrum kvikmyndum, t.d. 

sígarettur sem heita  Red Apple sem eru ekki til í alvörunni, heldur bara í heimi 

Tarantino-mynda. Þessar sígarettur sáust i Pulp Fiction, Four Rooms, From Dusk till 

Dawn og Kill Bill. Einnig er hamborgarastaðurinn Big Kahuna aðeins til í heimi 

Tarantino-mynda, þ.e. Reservoir Dogs, Four Rooms, Pulp Fiction, From Dusk till 

Dawn og Death Proof.39 

Tarantino sækir mikinn innblástur í kvikmyndir sem hann horfði sjálfur á þegar 

hann var ungur, hann vitnar oft í þær eða blandar þeim saman. Hann hefur aldrei verið 

hræddur við að blanda saman aðferðum og einkennum frá mismunandi  
																																																								
37 Independent. (2010, 8. október). Sally Menke: The Film editor whose cutting style was crucial element 
in the work of Quentin Tarantino. 
38 Sally Menke. Independant. 
39 Rubidium Wu. (2020, 25. maí). Untethered Territory: How to Shoot Films Like Quentin Tarantino,  
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kvikmyndagreinum (e. genre), t.d. í Kill Bill-myndunum sameinar hann kung-fu og 

samúræjamyndir, vestra og japanskan teiknimyndastíl. Eins fáránlegt og það hljómar þá 

virkar það. Tímalínur í Tarantino-myndum eru einnig mjög brotnar og hann flakkar 

mikið fram og aftur í tíma í kvikmyndum sínum. Hann flakkar einnig mikið á milli 

söguþráða þar sem hann hefur sérhæft sig í að segja sögur í nokkrum lögum sem koma 

saman á ófyrirsjáanlegan hátt áður en yfir lýkur .40 

 

3.1 Zoë Bell 

Zoë Bell er nýsjálensk áhættuleikkona, tvígengill og stöntstjóri (e. stunt coordinator). 

Þegar hún var yngri æfði hún fimleika og blandaðar bardagaíþróttir. Hún hóf stöntferil 

sinn árið 1995 og var tvígengill fyrir Luciu Lawless í Xena: Warrior Princess (1995). 

Hún fékk mikið lof fyrir hæfileika og einbeitingu þegar kom að stönti. Áhættuleikur 

felur í sér ákveðið form sjónarspils, sem er framkvæmt af líkama sérhæfðs 

áhættuleikara.41 
 

Stunting star Zoë Bell performs/becomes spectacle much like the silent-era 

stars discussed by Jennifer Bean and Zhang Zhen. As Zhang explains, 

“[T]he ‘techniques of the body’ in the ‘martial arts–magic spirit’ film 

constitutes a particular ‘habitus’ in which the body is both the medium 

(instrument) and a new focus of a cultural practice.” As a stunting star 

working in the martial arts genre, Bell’s body is both the instrument 

through which spectacle is manifest and is simultaneously the spectacle 

itself.42 

 

Zoë var tvígengill Umu Thurman í báðum Kill Bill- myndum Tarantinos og vann til 

verðlauna fyrir frammistöðu sína á Taurus World Stunt Awards. Hún var oftast 

tvígengill en það var ekki fyrr en Tarantino sjálfur réð hana til að leika sjálfa sig í Death 

Proof (2007) sem hún fékk að vera hún sjálf og leyfa sér að skína sem áhættuleikkona 

en ekki aðeins tvígengill. Hún hefur síðan leikið í tveimur öðrum myndum eftir 

Tarantino, The Hateful Eight (2015) og í Once Upon a Time in Hollywood (2019).43 

																																																								
40 Sama. 
41 Steimer, Laura. (2010). From Wuxia to Xena: Translation and the Body Spectacle of Zoë Bell.Wayne 
State University Press, bls. 372. 
42 Sama. 
43 IMDB. Zoe Bell, Biography. 
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3.2 Death Proof 

Tarantino skrifaði og leikstýrði Death Proof (2007). Myndin segir frá áhættuleikaranum 

Mike (Kurt Russell) sem er raðmorðingi og drepur konur í og með bílnum sínum. Hann 

segir að bíllinn sinn, 1971 Chevy Nova, sé „death proof“ og geti klesst á og farið veltur 

án þess að neinn deyi. Hann segir sætu stelpunum það en það sem þær vita ekki er að 

það á bara við um bílstjórasætið. Í myndinni pikkar hann upp þrjár stelpur á rúntinum, 

þær Abernathy (Rosario Dawson), Kim (Tracie Thoms) og Zoë. Zoë Bell er 

áhættuleikkona og leikur sjálfa sig í myndinni. Zoë liggur á húddi bílsins, meðan Kim 

keyrir bílinn á miklum hraða, þær eru í leik sem heitir “Ship´s mast”. Mike eltir þær og 

klessir á bílinn þeirra viljandi meðan Zoë er á húddinu.44 

Framleiðslan var með fjóra Chevy Novas bíla til að nota í tökum, bílarnir voru 

sérstaklega hannaðir til að nota í áhættuatriðum, t.d. í veltu. Tvígengill Kurts, Buddy 

Joe Hooker framkvæmir eina veltu í einni töku, sem þykir afskaplega gott í 

stöntheiminum. Hooker framkvæmdi veltuna með því að koma fyrir sprengiefni undir 

bílnum sem gerði það að verkum að hann valt. Stærsta áhættuatriðið í myndinni er 20 

mínútna langur bílaeltingaleikur milli Mike og stelpnanna þriggja. Þessar 20 mínútur af 

bíóí voru sex vikur í tökum. Hraðinn á bílunum fór oft upp í 130 kílómetra hraða. Í 

eltingarleiknum er Zoë algjörlega berskjölduð framan á húddi bílsins fyrstu fimm 

mínúturnar, heldur sér fyrst í belti en svo í húddið sjálft á meðan Mike klessir á bílinn í 

sífellu. Við sjáum allt þetta atriði í réttri tímaröð þar sem notast er við 

framvinduklippingu, sem gerir þetta atriði svo raunverulegt. Við sjáum að þetta er Zoë 

sjálf á húddinu, ekki tvígengill. Tarantino lýsir sjálfur myndinni sem hasarmynd með 

„alvöru bílum, alvöru sjitti, á fullum hraða.“ Þetta kallast „practical effects“ og var 

viljandi notað til að skapa raunveruleikaáhrif, sem gerði eltingarleikinn margfalt 

áhrifaríkari en sambærilegar senur í hasarmyndum samtímans sem eru mestmegnis 

framkallaðar í tölvum.45 

What saves Death Proof is its action. The dialogue isn’t as thought-

provoking or plot-relevant as the poetic conversations of Reservoir 

Dogs and Pulp Fiction, but the action scenes are masterfully crafted. After 

filming one of the greatest fight scenes of all time for Kill Bill: Volume 1, 

																																																								
44 Hagerty. (2019, 30. ágúst) The secrets behind Tarantino´s Death Proof Stunts. 
45 Hagerty. (2019, 30. ágúst) The secrets behind Tarantino´s Death Proof Stunts. 
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Tarantino staged one of the greatest car chases of all time for Death Proof. 

Having become disillusioned with all the CGI in modern car movies like Fast 

& Furious, Tarantino threw his hat in the ring with some of the most 

breathtaking practical car stunts ever put on film.46 

Death Proof er nokkurs konar óður til stönts og Tarantino virðist njóta þess frelsis sem 

það færir honum að þurfa ekki að skipta út leikurum fyrir tvígengla. Senur fá að njóta 

sín án þess að klippt sé á milli nær- og fjærskota, þ.e. leikarans og áhættuleikarans, eins 

og oftast er gert í hættulegum atriðum, og við fáum að sjá framan í Zoë hvert sem 

sjónarhornið er. Zoë leikur sjálfa sig og áhorfandinn fær að skyggnast bak við tjöldin og 

sjá framlag áhættuleikara til kvikmynda, framlag sem langoftast fer mjög leynt, í þeim 

tilgangi að varðveita blekkingu kvikmyndarinnar. 

 

 

 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

																																																								
46 Ben Sherlock. (2021, 15. október) Tarantino´s Self-Confessed Worst Movie is Actuallt Pretty Good. 
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Lokaorð 
Þegar Louis Le Prince tókst að setja saman og sýna fyrstu kvikmyndina Roundhay 

Garden Scene árið 1888, rúmlega tveggja sekúndna myndbrot af fólki sem gengur 

nokkur skref í garði, óraði hann líklega ekki fyrir því að þessi miðill yrði brátt lang 

fyrirferðarmesti frásagnarmiðill í heimi. Sjálfur hvarf hann tveimur árum síðar og 

líklegast er talið að hann hafi drekkt sér í Signu vegna þess að hann sá ekki fram úr 

skuldum.47 Þó að Le Prince hafi ekki notið góðs af uppfinningu sinni gerðu aðrir það 

svo sannarlega síðar meir. Þetta stutta myndbrot þykir ekki merkilegt í dag og fæstir 

kannast við það eða nafn þess sem tókst að setja það saman. Frekar ómerkilegt GIF 

bara. 

         Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð hafði klippitækni, þ.e. sú aðgerð að 

skeyta saman myndbrotum, mikil áhrif á möguleika kvikmyndarinnar sem 

frásagnarmiðils. Í upphafi kvikmyndagerðar voru skeytingarnar ekki ýkja skapandi og 

klipping markaði lítið annað en upphaf og lok senu. Með aukinni tækni og skapandi 

frumkvöðlum sem reyndu á takmörk tækninnar margfölduðust möguleikar 

kvikmyndarinnar sem frásagnarmiðils. Sá brunnur er enn ótæmdur og tæmist seint. 

Samband frásagnarmiðils og viðtakenda er nefnilega í stöðugri þróun og getur því aldrei 

verið fullmótað. Það hefði ekki verið hægt að bjóða fyrstu kvikmyndagestunum upp á 

hraða atburðarás þar sem hvert myndbrot er kannski tvær sekúndur og skeytt saman frá 

mismunandi sjónarhornum. Þeir hefðu líklega ekki getað sett það í merkingarbært 

samhengi frásagnar. Samband kvikmyndarinnar og áhorfenda er nú orðið meira en 100 

ára gamalt og á sér sína eigin þróunarsögu. Rétt eins og gömul hjón er svo margt 

undirskilið í samskiptunum. Það sem segir sig sjálft má sleppa. 

Efniviður Quentin Tarantinos er oft kvikmyndasagan sjálf. Gluggi okkar inn í 

menningu síðustu 100 ára er líklega ekki síður myndrænn heldur en stafrænn vegna þess 

hve mikið myndefni er til frá þessum tímum. Bíómyndir hvers tímabils hafa einnig sín 

sérkenni og bera vitni um klæðaburð, samskipti, hátterni, gildi og pólitíska afstöðu. 

Tarantino var brautryðjandi í því að blanda saman þemum, klippiaðferðum og hefðum 

þvert á kvikmyndagreinar. Ef einhverjar tilhneigingar má greina sérstaklega varðandi 

klippitækni nú til dags má helst greina það að allt er leyfilegt. Tarantino sýndi fram á að 

það þurfti ekki að halda í hefðir áhorfendanna vegna. Kvikmyndin er nýjungagjarn 
																																																								
47 Stephen Herbert. (2022). Louis Aimé Augustin Le Prince. 
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miðill og áhorfendum má treysta til að meðtaka hraða klippingu í bland við hægar, 

brotnar tímalínur, marglaga frásagnir, kung-fu, vestra og manga allt í sömu myndinni. 

Það eru engar reglur. Það sem er hægt, má. 
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