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Tim Burton og leikmyndir 

Á síðustu árum hefur leikstjórinn og handritshöfundurinn Tim Burton skapað sér sess í 

kvikmyndaheiminum. Meðal mynda hans má nefna Beetlejuice (1988), Edward Scissorhands (1990), The 

Nightmare Before Christmas (1993), Sleepy Hollow (1999), Charlie and the Chocolate Factory (2005), 

Sweeney Todd (2007) og í mars 2010 mun nýjasta afurð hans Alice in Wonderland (2010) líta dagsins ljós. 

Kvikmyndir Burtons hafa unnið til ýmissa verðlauna svo sem Golden Globe og Óskarsverðlaun. Þó Burton 

starfi í Hollywood eru myndir hans ekki dæmigerðar Hollywood-myndir og hann ekki venjulegur 

Hollywood-leikstjóri. Hann forðast sviðsljósið og fer óhefðbundnar leiðir í list sinni. Persónulegur stíll 

hans er sérstakur og gengur eins og rauður þráður í gegnum myndirnar hans. Til að mynda má sjá 

persónulegt handbragð Burtons á leikmyndum þeirra mynda sem hann leikstýrir. Leitast verður við að 

kynnast leikstjóranum Tim Burton betur. Undir hvaða áhrifum er Burton? Hvaðan fær hann innblástur? 

Hvað gerir myndir hans tímalausar? 

Kvikmyndir Burtons eru þekktar fyrir flott útlit og sérstakan blæ. Leikmyndir hans eru stór þáttur 

að sköpun hans að hliðstæðum heimi og stemningu myndarinnar. Leikmynd er myndræn umgjörð og 

umhverfi kvikmynda, leikrita, auglýsinga eða sjónvarpsþátta. Leikmynd er allt það áþreifanlega sem 

notað er til að skapa ákveðið andrúmsloft eða stemningu og kemur ákveðinni hugmynd til skila til 

áhorfenda. Sá sem sér um hönnun leikmyndar er kallaður leikmyndahönnuður. Leikmyndahönnuður 

hannar heildarútlit og stíl myndarinnar og vinnur náið með leikstjóra og framleiðanda. 

Kvikmyndaframleiðandinn David O. Selznick1 sagði leikmyndahönnun vera sköpun og skipulagningu í 

hinum efnislega heimi umhverfisins í kvikmynd.2 Selznick tekur þarna fram að skipulagshluti 

leikmyndahönnunar er ekki síður mikilvæg en sköpunin sjálf. Tæknileg atriði eins og ljósanotkun, 

sjónarhorn myndavélar, litaval og samstilling milli leikara, búninga, leikmuna og leikmyndar skipta miklu 

máli til að fanga þann anda eða yfirbragð sem lagt var upp með. Leikmyndin þarf að vera samhljóma og 

þjóna tilgangi sínum fyrir söguþráðinn. 

 

                                                           
1
 David O. Selznick (1902-1965) var uppi á gullöld Hollywood og er þekktastur fyrir að hafa framleitt 

Óskarsverðlauna kvikmyndina Gone with the Wind árið 1939. Sjá bók: Memo from David O. Selznick, 1972 eftir 
David O. Selznick 
2
 Vefsíða kvikmyndatilvísana: „Leikmyndahönnun“. http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-

Film-Road-Movies/Production-Design.html,(sótt 16.11.2009). 

http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Production-Design.html
http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Production-Design.html
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1.0 Uppvöxtur Tim Burtons 
Árið 1958 fæddist drengur að nafni Timothy Walter Burton, kallaður Tim Burton. Hann ólst upp í 

Burbank í Kalíforníu. Burbank er dæmigert, bandarískt úthverfi, staðsett nærri hjarta 

kvikmyndaiðnaðarins Hollywood en það hafði lítil áhrif á bæjarlíf úthverfisins á þeim tíma þegar Burton 

ólst upp. Sjálfur segist Burton hafa verið skrítið barn. Hann var einrænn og þögull, aðdáandi 

hryllingsmynda og undi sér vel í kirkjugarði nálægt heimili hans. Hann fann fljótlega að hann féll ekki inn í 

hina dæmigerðu úthverfisímynd og fannst hann vera utangarðs og misskilinn. Hann átti erfitt með 

félagsleg samskipti en fannst auðvelt að tjá sig í gegnum teikningar. Burton var listrænn og vann sér inn 

pening með því að skreyta glugga nágranna sinna á hátíðisdögum. Sextán ára vann hann plakatakeppni 

fyrir sorpþjónustu bæjarins og skreytti plakatið öskubíla í tvo mánuði. Teiknihæfileikar hans fleyttu 

honum langt áfram í lífinu. Hann fékk styrk til að hefja nám í The California Institute of the Arts þegar 

hann var átján ára og lagði þar stund á hreyfimyndagerð, kvikmyndaform sem hann hafði alltaf heillast 

af. Hreyfimyndir (stop motion) er kvikmynd sem gerð er úr mörgum einstökum römmum þar sem 

kyrrstæður hlutur eða teikning er látin líta út fyrir að hreyfast að sjálfsdáðum þegar rammarnir eru 

spilaðir í röð. 

Í listaskólanum gerði Burton stuttmynd sem kom honum í vinnu hjá kvikmyndarisanum Disney. Til 

að byrja með vann hann að teiknimyndinni The Fox and the Hound (1981). Refurinn sem Burton átti að 

teikna „leit út eins og veghræ“ að hans eigin sögn og starfinu líkir hann við vatnspyntingu. Honum gekk 

illa að tileinka sér eða líkja eftir Disney-teiknistílnum sem einkennist af stóreygðum, krúttlegum verum í 

fallegu umhverfi. Burton fannst hann vera í Disney-herbúðum fyrir teiknara, allir áttu að teikna og hugsa 

eins. Sjálfstæðar teikningar hans voru afar ólíkar Disneystílnum, þær voru frumlegar og hnyttnar í bland 

við óhugnað og kaldhæðni. Þegar tekið var eftir sérstökum teikningum Burtons fékk hann að vinna að 

nokkrum litlum verkefnum sjálfstætt. Stuttmyndin Vincent (1982)3  var eitt þeirra verkefna en fjallað 

verður um hana síðar. 

 

 
 

 

                                                           
3 Salisbury, Mark. 2000. Burton on Burton. Önnur útgáfa. London, Faber and Faber. Bls. 1-25. 
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1.1 B-myndir 
Burton horfði mikið á kvikmyndir þegar hann var lítill og var, eins og áður kom fram, hrifnastur af 

hryllings- og ófreskjumyndum. Um kvikmyndaáhorf sitt sem barn segir hann: 

„Þegar ég ólst upp horfði ég á myndir eins og The Brain that Wouldn‘t Die í sjónvarpinu á 
sunnudagskvöldum. Í henni var maður með afrifinn handlegg sem ataði blóði út um allt. Ég leit 
aldrei á það sem neikvæðan hlut. Mér finnst svona hlutir, sem ekki eiga sér rætur í 
raunveruleikanum, vera tilfinningaleg útrás.“4 

Burton segist ekki hafa verið hræddur við ófreskjurnar heldur fundið til samkenndar, fannst þau eiga það 

sameiginlegt að vera utanveltu, misskilin og passa ekki í umhverfi sitt. Margar hryllingsmyndir sem 

Burton horfði á sem barn voru B-myndir. Í dag þegar talað er um B-myndir er oft átt við lélegar, ódýrar 

kvikmyndir sem fara beint á myndbandaleigur án þess að vera sýndar í kvikmyndahúsum. Upphaf B-

myndanna er að sækja aftur til gullaldarskeiðs Hollywood í lok þriðja til lok sjötta áratugs síðustu aldar, 

eftir þögla tímabilið. Kvikmyndaframleiðsla fór að vera ódýrari og misgóðar kvikmyndir komu út úr 

myndverum Hollywood á færiböndum. Vegna kreppunnar miklu í Bandaríkjunum (1929-1941) var 

brugðið á það ráð að sýna tvær styttri myndir saman, (double feature eða tvennumyndir) í 

kvikmyndahúsum á verði einnar til að trekkja að áhorfendur. Tvennumyndirnar skiptust í A og B-myndir. 

B-myndir voru gerðar með takmörkuðu fjármagni og voru minna auglýstar. Hún var sýnd á undan 

aðalmyndinni til að skapa spennu og sýna enn betur gæðamun myndanna. Algengt var að  

B-myndirnar væru hryllings- og skrímslamyndir eða vísindaskáldskapur. Skrímslin voru gerð með 

tæknibrellum, oft með hreyfimyndagerð eða leikurum klæddum í skrímslabúninga.5 Nokkrir leikarar urðu 

frægir B-mynda leikarar, þar má nefna Béla Lugosi (1882-1956) og Vincent Price. Kvikmyndir í neðsta 

gæðaflokki B-mynda eru stundum nefndar C-myndir og er leikstjórinn Edward D. Wood (1924-1978) 

kallaður konungur C-myndanna. 6 Kvikmyndagagnrýnendur kusu hann versta leikstjóra allra tíma en um 

afrek hans í kvikmyndabransanum gerði Tim Burton kvikmyndina Ed Wood (1994).7 

                                                           
4
 Burton, Tim. 2002. Tim Burton: A Child's Garden of Nightmares. London, Plexus. Bls. 5. (þýðing höfundar). 

5
 Vefsíða sígildra kvikmynda: „B-myndir“. http://moderntimes.com/palace/b/ (sótt 12.11.2009). 

6
 Vefsíða Wikipedia, alfræðiorðabók internetsins: „B-myndir“. http://en.wikipedia.org/wiki/B_movie (sótt 

12.11.2009). 
7
 Medved, Harry og Michael. 1980. The Golden Turkey Awards. New York, HarperCollins. Bls. 171. 

http://moderntimes.com/palace/b/
http://en.wikipedia.org/wiki/B_movie
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2.0 Áhrifavaldar 

Eins og flestir listamenn er Burton undir áhrifum ýmissa listamanna og stefna, oft ómeðvitað segir 

leikstjórinn.8 Æska hans hefur einnig haft afgerandi áhrif á verk hans eins og að fjalla oft um einfara sem 

passa ekki inn í umhverfi sitt. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar þær stefnur og listamenn sem greina 

má áhrif frá í verkum Burtons eins og þýskur expressjónismi, heimur gotnesks stíls, teikningar Edwards 

Gorey og veröld Dr. Seuss. 

2.1 Þýskur expressjónismi  
Í byrjun tuttugustu aldar fór að gæta áhrifa expressjónisma á myndlist í Evrópu. Verk undir 

expressjónískum áhrifum tjá tilfinningaupplifun og vangaveltum um tilgang lífsins, frekar en 

efniskenndan raunveruleika. Í Þýskalandi hafði stefnan mikil áhrif á kvikmyndagerð og náði hámarki árin 

1919-1925, rétt eftir fyrri heimsstyrjöld.9 Þýskur expressjónismi í kvikmyndum lagði áherslu á að tjá 

óheftar tilfinningar með ýktum stílbrögðum. Umfjöllunarefni myndanna var oft tilfinningar, geðveiki í 

hinum brjálaða heimi sem við búum í. Leikmyndir gerðar í anda þessarar stefnu gera enga tilraun til að 

líkjast raunveruleikanum heldur tákna tilfinningalíf persónanna myndrænt og eru oft leikhúslegar. Litið 

var á sviðsmyndina sem tákn umhverfis eða tilfinninga svo hlutir og lýsing voru málaðar á skakka og 

skælda veggi sviðsmyndanna. Sjónarhorn voru óvenjuleg og miklar andstæður í lit og lýsingu. Leikhúsleg 

andlitsmálning lagði frekari áherslu á líðan persónunnar. Frægasta þýska expressjóníska kvikmyndin er 

Das Kabinett des Doktor Caligari (Robert Wiene, 1920) sem fjallar um illan og klikkaðan geðlækni sem 

drepur þá sem á vegi hans verða.10  

 

                                                           
8
 Salisbury. Burton on Burton. Bls. 179. 

9
 Cook, Pam og Bernink, Mieke. 1999. The Cinema Book. Önnur útgáfa. London, BFI. Bls. 67-69. 

10
 Hayward, Susan. 1996. Key Concepts in Cinema Studies. London, Routledge. Bls. 166-167. 
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2.2 Gotneskur stíll 
Horace Walpole (1717-1797) var rithöfundur skáldsögunnar The Castle of Otranto (1764) sem gefin var 

út á átjándu öld. Bókin er oft sögð marka upphaf gotnesks bókmenntastíls, en stíllinn breiddist síðan til 

annarra listgreina. Walpole var heltekinn af fornum gotneskum miðaldarbyggingum og breytti sumarhúsi 

sínu í eftirlíkingu gotnesks kastala.11 Gotneski skáldskapurinn var sveipaður rómantískri dulúð og myrkru, 

yfirnáttúrulegu andrúmslofti sem gerði mörkin á milli raunveruleika og skáldskapar ógreinilegri. Rústir 

fornra gotneskra bygginga voru jafnan notuð sem sögusvið persóna á borð við vampírur, varúlfa og 

drauga sem jafnvel voru sýnd í aðlaðandi ljósi. Skáldsögurnar voru hryllilegar en fjölluðu einnig um ást og 

tilfinningar.12Heimspekingurinn Edmund Burke (1729-1797) skrifaði um ótta og hrylling í heimspekiriti 

sínu og segir að óttablandin virðing fyrir hinu göfga sé okkur eðlislæg. Ótti er uppspretta hins göfga og 

öflugasta tilfinning mannshugans, mun öflugri en nokkur gleðitilfinning.13 Að gera hið hryllilega að 

umfjöllunarefni sínu kallar því fram sterkari hughrif lesanda en sífelldur dans á rósum. 

Hægt er að rekja sögu gotneska hugtaksins aftur til þrettándu aldar, þá sem óklassísk 

byggingastefna. Gotnesku byggingarnar, sem oft voru kastalar og kirkjur, kölluðu á guðsótta með 

gríðarlegri lofthæð, oddmjóum bogum, steindum glerjum, ufsagrýlum, ofgnótt skrauts og öðrum 

íburði.14 Upprunalegt heiti stílsins er hægt að rekja aftur til rómverskra og grískra sagnaritara sem 

nefndu skandínavískan ættbálk Gota sem réðust með villumennsku og eyðileggingu á Rómarveldi á 

fimmtu öld. Síðustu ár hefur gotneskum stíl skotið upp kollinum í fatatísku ákveðins hóps unglinga sem 

vilja virðast ógnvekjandi, kallaðir goth. Goth eru náföl, íklædd svörtum flíkum, svarthærð með mikla 

svarta augnmálningu og samlitan varalit. Ákveðnar hljómsveitir eða kvikmyndir eru iðulega í uppáhaldi 

hjá gothurum eins og þungarokkarinn Marilyn Manson. 15  Tim Burton á einnig áhangendur úr þessum 

hópi og hafa margar myndir hans orðið „cult“-myndir eins og The Nightmare Before Christmas. 

Framleiðsla á vörum tengdum myndinni, svo sem barmmerki og töskur, hefur orðið vinsæll fylgihlutur 

gothara (og reyndar víðar). Gotneskur stíll er hugtak sem virðist tengjast verkum Burtons föstum 

böndum. 

 

 

                                                           
11

 Davenport-Hines, Richard. 2000. Gothic; Four Hundred Years of Excess, Horror, Evil and Ruin. New York, North 
point press. Bls 117. 
12

 Botting, Fred. 1996. Gothic . London, Routledge. Bls 24-28. 
13

 Burke, Edmund. 1987. A Philosophical Enquiry into the Orgin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. 
Endurskoðuð útgáfa. Oxford, Blackwell. Bls 39. 
14

 Davenport-Hines. Gothic. Bls 1-3. 
15

 Úlfhildur Dagsdóttir. 2006. „Dauðinn er spjátrungur, gotneska, glamúr og gjörningur“. Morgunblaðið. 9.09. 
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2.2.1 Edward Gorey 

Edward Gorey (1925-2000) er bandarískur listamaður og rithöfundur. Hann skrifaði litlar bækur í 

gotneskum anda sem innihéldu engan eða lítinn kjarnyrtan texta við hverja mynd. Segja má að Gorey 

hafi ekki skrifað til neins ákveðins markhóps, hann skrifaði það sem honum sýndist og flokkaði eigin verk 

undir „bókmenntafáránleika“ (literary nonsense) sem meðal annarra innihalda rithöfundinn Lewis Carrol 

(höfundur Alice in Wonderland). 16 Stíll Goreys er tímalaus og er Gorey orðinn íkon í gothmenningu 

nútímans. Verk hans eru drungaleg og ógnvænleg og greina má áhrif gotnesks stíls bæði í teikningum og 

innihaldi. Bækurnar fjalla oft um dauða og einmanaleika á kaldhæðinn hátt og hafa oft dýpri, táknræna 

merkingu. Dæmi um þetta er bókin The Gashlycrumb Tinies (1997). Bókin fjallar um kaldhæðin endalok 

26 svipbrigðalausa barna (eitt barn fyrir hvern staf stafrófsins) sem upplifa síðustu andartök lífs síns alein 

í tómlegu og þrúgandi umhverfi. Eitt barnanna er Ernest sem kafnar á ferskju, aleinn í tignarlegri 

borðstofu.17 Teiknistíll Goreys einkennir verk hans, fíngerð pennastrikin sjást vel og gerir áferð 

viðfangsefnisins augljósa. Gorey notar oft beinar línur til að skyggja, búa til mynstur og yfirborð. 

Persónurnar eru oft smáar miðað við íburðarmikið og oft víðáttumikið umhverfi sitt. Stórir hlutir í 

umhverfinu auka enn á smæð persónanna eins og þykkar súlur, stórar plöntur og þung tjöld. 

 

  

                                                           
16

 Vefsíða Edward Goreys. „Ævisaga“. http://www.edwardgoreyhouse.org/biography.html (sótt 20.11.2009). 
17

 Gorey, Edward. 1997. The Gashlycrumb Tinies. New York, Harcourt Brace. Bls. 5. 

http://www.edwardgoreyhouse.org/biography.html
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2.2.2 Dr. Seuss 

Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel, 1904 -1991) er bandarískur rithöfundur og teiknari. Hann skrifaði og 

myndskreytti yfir 60 bækur á ferli sínum. Meðal þeirra frægustu eru Kötturinn með höttinn (1957) og 

Þegar Trölli stal jólunum (1957)18. Teikningar Seuss eru hugvitssamar og ævintýralegar, hann skapar 

nýjan heim með teikningum sínum sem um gilda önnur lögmál en í okkar venjulega heimi. Persónurnar 

eru litríkar furðuverur, smáar í samanburði við víðáttumikil, litrík umhverfi sem oft er mjúkt og yndislega 

óraunsætt með litríkum, hallandi björgum.19 Ævintýraheimur Seuss eru Burton oft innblástur og áhrif 

þess á verk Burtons verður fjallað um síðar.  

 
 

 

 

                                                           
18

 Vefsíða Dr. Seuss. „Ævisaga“. http://www.seussville.com/main.php?section=home&isbn=&catalogID=&eventID= 
(sótt 13.12.2009). 
19

 Dr. Seuss. 1990. Oh, The Places You‘ll go! New York, Random House. 

http://www.seussville.com/main.php?section=home&isbn=&catalogID=&eventID
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3.0 Tímaleysi og óraunveruleiki 
Eins og komið hefur fram vísa myndir Burtons í margar mismunandi áttir á sama tíma. Þessi hrærigrautur 

gerir áhorfandanum ókleift að vita á hvaða tíma myndin gerist. Tímaleysið leggur áherslu á að ekki skipti 

máli hvenær sagan gerist enda tengist söguþráður í myndum Burtons oftast sígildum tilfinningum. 

Kvikmyndirnar bera merki sterkrar myndrænnar sýnar leikstjórans á heildrænt útlit, en leikmyndir spila 

þar stórt hlutverk. Leikmyndirnar eru mjög stílfærðar og leggja áherslu á sálarlíf persóna myndarinnar. 

Umhverfið gefur andrúmsloft og tilfinningu myndarinnar og jafnvel mætti ganga svo langt að segja að 

leikarar myndanna séu einnig leikmunir leikmyndarinnar. Leikarinn Johnny Depp er góðvinur Burtons og 

leikur í mörgum myndum hans. Depp er viljugur til að breyta útliti sínu eins og Burton lystir og fellur 

leikarinn í gervi sínu einstaklega vel að leikmyndinni, hvort sem hann er gervivera, rannsakandi eða 

súkkulaðigerðarmaður. 

Burton vinnur oft með hliðstæða, óraunverulega heima. Til að gera ævintýraheiminn trúverðugan 

eru leikmyndir hans gríðarlega vandaðar, jafnvel minnstu smáatriði þeirra. Burton segir, 

„Augljóslega þarftu að eiga við leikmyndir, en þú vilt gera eitthvað stílfært sem er ekki of 
gervilegt. Ef það fer að líta gervilega út þá hefur það ekki áhrif á áhorfendur.“20  

Óraunsæjar kvikmyndir gera enga tilraun til að sannfæra áhorfandann um að heimur þess sé 

raunverulegur og rökréttur en í staðinn er búið til umhverfi sem aðeins er rökrétt í heimi 

kvikmyndarinnar sjálfrar. Nýi heimurinn lýtur öðrum lögmálum en okkar raunverulegi heimur rétt eins 

og draumar þar sem skrítnir hlutir geta gerst og önnur lögmál gilda sem virðast eðlileg í drauminum 

sjálfum. Leikmyndir óraunverulegra mynda eru oft mjög stílfærðar og ólíkar okkar raunverulega heimi en 

þurfa að vera lýtalausar. Hvergi má sjást ummerki um gerð umhverfisins, ónegldur nagli eða snærisendi í 

ævintýraheiminum myndi eyðileggja trúverðugleika og upplifun áhorfandans undir eins. Persónur 

myndanna eiga vel heima í umhverfinu og leikmunir, förðun og búningar mynda saman heild sem fellur 

vel að heimi þeirra. Myndir af þessari tegund eru oft fantasíur, vísindaskáldskapur og söngleikir.21  

Burton eltir ekki nýjustu tækni, þessi í stað nýtir hann sér tæknina ef það hentar því verki sem 

hann vinnur að hverju sinni. Hann styðst sem minnst við tölvugerða leikmynd og vill fyrir alla muni hafa 

áþreifanlegt umhverfi, sem dæmi var Corpse Bride (2005) handunnin hreyfimynd þrátt fyrir tilkomu 

                                                           
20

 Salisbury. Burton on Burton. Bls. 175. (þýðing höfundar). 
21

 Vefsíða kvikmyndatilvísana: „Leikmyndahönnun, raunveruleiki og stíll“. 
http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Production-Design-REALISM-AND-
STYLIZATION.html (sótt 12.11.2009). 

http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Production-Design-REALISM-AND-STYLIZATION.html
http://www.filmreference.com/encyclopedia/Independent-Film-Road-Movies/Production-Design-REALISM-AND-STYLIZATION.html


11 
 

tölvuþrívíðra kvikmynda á þeim tíma og við gerð Charlie and the Chocolate Factory voru illþjálfanlegir 

íkornar þjálfaðir í tvo og hálfan mánuð til að banka í hnetur og stökkva á manneskju.22 

Leikstjóranum líkar vel að finna áferð leikmyndarinnar og finnst leikmyndin hjálpa sér að halda 

yfirsýn og leikurunum að vinna í raunverulegu, áþreifanlegu umhverfi en ekki út í bláinn fyrir framan 

einlitan bakgrunn.23 

Við undirbúning kvikmynda Burtons er oft ferðast út um allan heim í leit að réttum stað með 

réttum anda. Fyrir Sleepy Hollow var ferðast um öll Bandaríkin og Bretland í leit að draugalegu, 

gamaldags þorpi. Í Lime Valley í Bretlandi fannst einn bær sem passaði vel og sá bær endurbyggður með 

fáeinum breytingum (að viðbættri myllu). Leikmyndir Burtons verða oftast til í huga Burtons áður en þær 

eru byggðar, hann skissar upp útlit þeirra, leitar af „rétta“ staðnum eða lætur einfaldlega byggja eftir 

teikningum sínum.24 Burton er umhugað um umhverfi myndarinnar og lítur á það sem mikilvægan hluta 

sögunnar og stemningarinnar.  

 

 

                                                           
22

 Aukaefni af disk: Charlie and the Chocolate Factory (2005). 
23

 Emery, Robert J. 2003. The Directors. Take three. New York, Allworth Press. Bls. 183. 
24

 Salisbury. Burton on Burton. Bls 169. 
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4.0 Nánari umfjöllun og hugleiðingar á verkum Burtons 
Eins og fram hefur komið hófst kvikmyndaferill Burtons hjá Disney þegar hann fékk að gera stuttmyndina 

Vincent og gaf hún tóninn að stílbrögðum leikstjórans. Myndin fjallar um flókið sálarlíf drengsins Vincent 

Malloy sem býr í ofur-venjulegu úthverfi. Söguhetja myndarinnar Vincent dreymir um að verða sjálfur 

hryllingsmyndaleikarinn Vincent Price og skiptist myndin á milli raunveruleika og ímyndunar. Í 

ímynduðum veruleika Vincents gerast skuggalegri og óvæntari atburðir en í ömurlegri úthverfatilveru 

þar sem ofur-rökréttur veruleiki ræður ríkjum. Leikmyndir hugarheims Vincents sýna áhrif þýsks 

expressjónisma. Oddhvöss form, myrkur og óhefðbundin sjónarhorn eru gjörólík hornréttum 

„veruleikanum“ og gefa til kynna velmótaða myndræna sýn leikstjórans. Söguþráður myndarinnar er 

lesinn í bundnu máli og sögumaður myndarinnar er sjálfur Vincent Price (1911-1993)25, átrúnaðargoð 

Burtons úr æsku. Textinn í Vincent vísar í ljóðið The Raven (1845) eftir rómantíska og gotneska 

ljóðskáldið Edgar Allan Poe sem er í miklu uppáhaldi hjá Burton. Handritið skrifaði Burton sjálfur, en 

myndin er stæling á æsku Burtons, einfari misskilinn af umhverfi sínu sem býr í eigin heimi. Þetta á 

einnig við flestar aðalpersónur mynda Burtons svo sem Jack í The Nightmare Before Christmas, Edward í 

Edward Scissorhands og Victor í Corpse Bride. Byrjandaverk Burtons, Vincent, sýnir persónulegan stíl 

leikstjórans í leikmyndagerð og úrvinnslu hans á æsku sinni í handritasköpun.  

4.1 Beetlejuice (1988) 
Eins og áður sagði horfði Burton mikið á hryllingsmyndir í flokki B-mynda sem barn. Áhugi hans á 

kvikmyndagerð kviknaði snemma í æsku og gerði hann jafnvel heimagerðar skrímslamyndir úr 

bakgarðinum í stað ritgerða í skólanum.26 

„Margt af því sem þú sérð sem barn geymirðu með þér... seinna eyðir þú miklum tíma í að reyna 
kalla fram sömu upplifun.“27 

Áhrif frá gömlum hryllingsmyndum, eins og hreyfimyndatæknibrellur, koma í ljós í sumum mynda 

Burtons, en þau áhrif sjást vel bæði í Beetlejuice og Mars Attacks! (1996). Beetlejuice er einskonar 

gamanmynd um framhaldslífið. Aðalpersónurnar, parið Adam og Barbara, búa í notalegu húsi á hæð við 

lítið þorp. Í byrjun myndarinnar keyra þau útaf brú og láta lífið. Myndin fjallar síðan um líf þeirra eftir 

dauðann, föst sem ósýnilegir draugar í notalegu húsi sínu. Inn í húsið flytur síðan hégómlega og 

                                                           
25

 Price var hryllingsmyndaleikari þekktur fyrir drungalega rödd sína og leik sinn í ýmsum B-myndum, meðal annars 
í The Raven (1963). Price kom að tveimur myndum Burtons, Vincent og í Edward Scissorhands (1990) en þar lék 
hann uppfinningamann og skapara Edward. 
26

 Salisbury. Burton on Burton. Bls. 17. 
27

 Burton. Tim Burton. Bls. 5. (þýðing höfundar) 
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yfirborðslega fjölskyldan Deetz, frá New York. Efnishyggja fjölskyldunnar er allsráðandi, þau taka við að 

breyta húsinu í gráleita og kalda ofurhannaða villu. Ósátt við átroðninginn finna Adam og Barbara leið 

inn í heim hinna látnu, þar sem ýkt skrifræði ræður ríkjum. Á biðstofunni bíða hinir framliðnu í röð sem 

virðist engan endi taka. Dánarmein íbúanna er gert óraunsætt og teiknimyndalegt og vekur þannig hlátur 

áhorfanda frekar en hrylling. Ráðgafi ráðvillta parsins segir þeim að þau verði vinsamlegast að bíða í 125 

ár þar til mál þeirra verði tekið fyrir og þau verði að hræða nýju fjölskylduna sjálf út. Ósannfærandi 

daugalæti þeirra hafa engin áhrif á Deetz fjölskylduna og parið leitar loks á náðir hins óútreiknanlega 

Beetlejuice sem kallar sig „líf-særingarmann“ til að hrekja þau út. Beetlejuice notar ýmis fruntabrögð 

sem drepur næstum því Deetz hjónin. Hann breytir sjálfum sér í skemmtigarðstæki, galdrar fram 

sandófreskju og skiptir stigahandriði út fyrir snák. Til að gera þessar tæknibrellur notar Burton 

hreyfimyndatækni með brúðum, sem voru algengar í gömlum B-myndum. Leikstjórinn notar eiginleika 

hreyfimyndatækninnar til að skapa blöndu gamans og hryllings, en tæknibrellur sumra gamalla B-mynda 

eru svo einfaldar og augljósar að óttaviðbrögð leikaranna við skrímslunum verða hlægileg.  

Þegar framliðna parið kemur inn í heim hinna dauðu sést vel hinn dæmigerði viðsnúningur 

Burtons á heimi lifenda og dauðra. Heimur hinna dauðu skartar heilmikilli litadýrð, iðar af lífi og fjöri og 

vekur kátínu. „Raunheimurinn“ eða heimur okkar lifandi er hins vegar gerður harla óspennandi; grátóna 

og dauflegur og sést þetta sérkenni vel í myndunum Corpse Bride og The Nightmare Before Christmas 

(1993). Þennan viðsnúning er hægt að heimfæra á annað algengt stef Burtons, ímyndun gegn 

raunveruleika, eins og sést í Vincent, Big Fish (2003) og Edward Scissorhands.  
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4.2 Edward Scissorhands (1999) 
Í kvikmyndinni Edward Scissorhands er fjallað um gerviveruna Edward sem býr einsamall í gotneskum 

kastala. Edward er ófullgerður vegna skyndilegs fráfalls skapara hans (leikinn af Vincent Price) og er því 

með skæri í stað handa. Hann unir sér vel við runnaklippingar í gotneskum kastala sínum sem stendur á 

hæð við enda götu dæmigerðs bandarísks úthverfis, ekki ósvipuðu því sem Burton ólst sjálfur upp í. 

Raunverulegt úthverfi í Flórída var notað sem leikmynd, en öll húsin voru máluð í pastellitum til að skapa  

sem mesta andstöðu við miðaldarkastalann.28 Einn hverfisbúinn, Peg, góðhjörtuð snyrtivörusölukona, 

hættir sér inn í kastalann og tekur Edward með sér heim í siðmenninguna. Edward er færður í umhverfi 

sem hann á engan veginn heima í og til að undirstrika skilningsleysi hverfisbúana fær hann að sofa með 

sínar flugbeittu hendur í vatnsrúmi. Hann vekur mikla athygli og sagan um hinn nýja, furðulega íbúa 

hverfisins fer eins og eldur í sinu um bæinn. Peg reynir að gera Edward sem „venjulegastan“, fella hann 

inn í ríkjandi úthverfisútlitið með jakkafötum, skyrtu og axlaböndum. Hún gengur meira að segja svo 

langt að reyna að hylja örin í andliti hans með andlitsmálningu. Sama hvað er gert er Edward alltaf 

öðruvísi. Hann kemur miklu róti á bæinn og breytir jafnvel umhverfi bæjarins, með listalegum runna- og 

hárklippingum. Edward verður ástfanginn af Kim, dóttur Peg, en Kim skilur Edward og samþykkir hann 

eins og hann er. Ein kona í nágrenninu, hin flennulega Joyce, sér hæfileika Edwards og athyglina sem 

hann fær sem tækifæri fyrir sig. Hún ráðgerir að opna hárgreiðslustofu með Edward sem 

hárgreiðslumeistara Edward og græða þannig á hæfileikum hans og fá sinn skerf af athyglinni. Þegar allt 

fer í bál og brand í lok myndarinnar flýr Edward aftur til kastala síns. Myndin endar á senu með Kim, þá 

orðin gömul kona, þar sem hún rifjar upp kynni sín af Edward. Kannski var hún sú eina sem varð fyrir 

áhrifum af heimsókn Edwards. 

Hægt er að túlka myndina á marga vegu, til að mynda gæti Edward verið tákn listamanns, jafnvel 

Burtons. Kastali listamannsins er listrænn hugarheimur hans og óheft sköpunargleðin. Íbúar úthverfisins 

er eins og fólk er flest og bregðast á mismunandi hátt við listamanninum. Peg reynir að bæla 

listamanninn og gera hann „venjulegan“. Joyce reynir að gera listamanninn að mjólkurkú fyrir sig meðan 

Kim er táknmynd þeirra sem skilja og verða fyrir áhrifum listamannsins eins og hann er. 

Myndin er gott dæmi um blöndun stíla og tímaleysis. Fyrir koma rafmagnstæki og klæðnaður frá 

fyrri hluta tuttugustu aldar meðan húsgögn og pastellitaða íbúðarhverfið sjálft gætu verið frá sjötta til 

áttunda áratugnum. Klæðnaður og fararskjóti unglinganna gætu verið frá 1990. Allt þetta er í algjörri 

andstöðu við gotneskan miðaldarkastala Edwards.  

                                                           
28

 Emery. The Directors. Bls. 187. 
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Gotneskra áhrifa gætir ósjaldan í kvikmyndum Burtons, Sleepy Hollow og Batman Returns (1989) 

eru báðar gott dæmi um myndir með drungaleg gotnesk umhverfi. Umhverfi beggja mynda eru gráleit 

og bera með sér óraunsæjan blæ yfirnáttúrulegra atburða og dauða. Ómögulegt er þó að flokka myndir 

Burtons sem hryllingsmyndir, þær eru oft blanda hrollvekju og húmors. Í BA-ritgerð Rögnu Þorbjargar, 

Fallegt ógeð, var Tim Burton tekinn sem dæmi fyrir nútíma gotneskan leikstjóra sem fetar hina fínu línu 

milli gamans og hryllings. Þar segir meðal annars að Burton spili á hrylling, óhugnað og ógeð en er 

jafnframt skemmtilegur, ævintýralegur og við hæfi barna. Ófreskjum, skrímslum og dauða er mætt með 

litagleði, krúttlegum karakterum og fallegum söguþræði.29 Gott dæmi um verk með þessi einkenni er 

hreyfimyndin The Nightmare Before Christmas. 

                                                           
29

 Ragna Þorbjörg Úlfarsdóttir. 2007. Fallegt ógeð. Ritgerð til BA-prófs. Grafísk hönnun. Reykjavík, Listaháskóli 

Íslands. Bls. 6. (Með leyfi) 
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4.3 The Nightmare Before Christmas (1993) 
Persónur kvikmyndarinnar The Nightmare Before Christmas sýna einmitt þessa blöndu krútt-hryllings. 

Þar má nefna beinagrindur, jólasvein, vampírur, álfa, nornir og börn. Myndin gerist í hrekkjavökuheimi 

sem sér um hina árlegu hrekkjavökuhátíð. Aðalstjarna bæjarins, Jack Skellington er orðinn leiður á 

endurtekningu hryllingsins ár hvert. Í leiðindum sínum reikar hann einn út í skóg og finnur óvart inngang 

að jólalandi sem hann dettur í. Jack verður heillaður af landinu, þá sérstaklega af ókunnugri tilfinningu, 

kærleiknum, sem fossar úr hjörtum bæjarbúa. Þegar heim er komið ákveður Jack að taka yfir jólahátíðina 

og mistekst hrapalega, en jólasveinninn nær á síðustu stundu að kippa jólunum í liðinn.  

Leikmyndirnar sýna afar vel blöndu krútts og hryllings og heimarnir þrír, hrekkjavökuheimur, 

jólaland og raunheimur, eru afar ólíkir í stílbrögðum. Hinn myrki hrekkjavökuheimur minnir á skakkar og 

skældar tilfinningatengdar sviðsmyndir þýska expressjónismans, en þegar Jack tekur gleði sína á ný eftir 

heimsóknina til jólalands birtir aðeins til. Íbúar bæjarins myndu sóma sér vel í gotneskri skáldsögu; þar 

búa varúlfar, vampírur og beinagrindur í gotneskum bæ sínum þar sem stutt er í kirkjugarðinn og háar, 

jafnvægislausar byggingarnar að falli komnar haldast uppi á loftinu einu saman. Umhverfi 

hrekkjavökuheimsins hefur teiknaða áferð, sem svipar til teikninga Edward Goreys. Teiknarar 

myndarinnar gengdu mikilvægu hlutverki í hönnun og útliti sviðsmyndanna. Við gerð hins furðulega 

hrekkjavökuheims þar sem umhverfið er jafnvægislaust og skringilegt notuðu teiknararnir vinstri hendi 

ef þeir voru rétthentir til að teikna og öfugt til að fá sem óvæntustu útkomu. Teiknararnir héldu jafnvel 

að ógerlegt væri að smíða bæinn eftir teikningum sínum þar sem lögmál eins og þyngdarafl hefðu sitt að 

segja en svo var ekki og er hrekkjavökubær nákvæm eftirmynd teikninganna.30 

Hrópandi andstæða hrekkjavökuheims er jólaland sem er glaðlegt og bjart. Yfirborð 

leikmyndarinnar er eftirgefanlegt og mjúkar línur og rúnnuð horn einkenna sælgætislitaðar byggingar og 

leikmuni. 

Dempuð lýsingin og mýkt umhverfisins gefur notalega tilfinningu í jólalandi. Það er einmitt 

tilfinningin sem heltekur Jack og verður honum erfitt að heimfæra á harðneskjulegt, dökkt umhverfi 

hrekkjavökulands. Innblástur Burtons fyrir jólalandi segir hann vera mjúk og marglit veröld Dr. Seuss31 en 

söguþræði myndarinnar hefur verið líkt við Þegar Trölli stal jólunum eftir Seuss. Báðar aðalpersónurnar, 

Jack og Trölli, eiga hund að besta vini og eru helteknir af jólunum, nema hvað Trölli hatar þau meðan 

Jack þráir þau.32 

                                                           
30

 Thompson, Frank. 1993. Tim Burtons Nightmare Before Christmas. The Film, the Art, the Vision. Fyrsta útgáfa. 
New York, Disney editions. Bls. 103-106. 
31

 Thompson. Tim Burtons Nightmare Before Christmas. Bls. 106. 
32

 Aukaefni af disk: The Nightmare Before Christmas.(1993) 
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Raunheimurinn sem Jack fer til í líki jólasveinsins á sér einhverja líkingu í anda listastefnu sem 

kallast Bauhaus.33 Bauhaus var skóli í Þýskalandi (1919-1933) sem setti sér skýra stefnu um fagurfræði og 

notagildi. Fagurfræðin lá í einfaldleikanum þar sem notast var við grunnliti og grunnform, beinar línur og 

rétt horn.34 Raunheimurinn er þrælskipulagður, ferkantaður og fastskorðaður með hornréttum línum. 

Byggingarnar eru einsleitar og litirnir eru fölir. Að innan eru húsin minimalísk, fáein ferköntuð húsgögn 

og arinn. Sterkustu litirnir og líflegustu formin eru flest af meiði jólanna; jólatré, kransar og jólasokkar. Í 

samanburði við hina heimana er raunheimurinn því hálf-dauður og leiðinlegur. Heimarnir eru mjög ólíkir, 

mýkt og gleði jólanna gegn dimmu og hvassleika hrekkjavökuheimsins. Í þessari jöfnu er því 

raunheimurinn einhverskonar miðja, umhverfið þar er litlaust eða „venjulegt“ miðað við hina tvo 

öfgakenndu heima.  

                                                           
33

 Thompson. Tim Burtons Nightmare Before Christmas. Bls. 106. 
34

 Arthur-Carmel, Judith. 2000. Bauhaus. London, Carlton. Bls 21. 
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4.4 Sweeney Todd (2007) 
Myndir Burtons snúast oft um tilfinningar og leikmyndir hans sýna vel tengsl tilfinninga og umhverfis. 

Notkun hans á litum, ljósi og skugga undirstrika tilfinningar og sjást vel í kvikmyndinni Sweeney Todd. 

Stílbrögðin minna á þýska expressjónismann en myndin á ýmislegt sammerkt með frægðarmynd 

stefnunnar, Das Kabinett des Doktor Caligari . Þær fjalla báðar um geðveika og morðóða menn, algengt 

umfjöllunarefni þýska expressjónismans. 35 Umhverfið er leikhúslegt, en Sweeney Todd er þekkt gotneskt 

hryllingsleikrit sem Burton heimfærir á sig. Myndin gerist í London og fjallar um rakarann Todd sem 

fyllist ósökkvandi hefndarþorsta og morðæði þegar yfirvöld ræna konu hans og barni og gera hann 

sjálfan útlægan. Nágrannakona Todds, frú Lovett, bakar „verstu bökur í London” en þegar fórnarlömb 

Todds bætast í hráefnið verða þær feikivinsælar. London er sýnd sem menguð og dimm stórborg; á 

þröngum strætum milli niðurníddra húsa sitja betlarar og vændiskonur eins og mýs í völundarhúsi. 

Háreist húsin gera persónurnar smáar í samanburði við þau sem minnir á myndbyggingar Edwards 

Gorey. Andstæður í litum og birtu Sweeney Todd leggur frekari áherslu á mun fortíðar og samtíðar. 

 „Ég hugsa ávallt um kvikmyndir þannig að litaspjaldið sé hluti af karakterunum. Ég ákveð aldrei 
að gera mynd í svarthvítu eða í takmörkuðum litum. Í öllum verkum ímynda ég mér litinn sem 
hluta af stuðningskerfinu og hluta af karakter verksins.“36 

Umhverfi samtíma Todds er grátóna ef frá er talið skærrautt blóð fórnarlamba hans. Skítugt og mengað 

umhverfið tónar vel við dökkar tilfinningar Todds til umheimsins. Í bókinni Burton on Burton segist 

Burton alltaf hafa kunnað vel við þýska expressjónismann, hann sé eins og að ganga um hug einhvers, 

eins og innra ástand fært á ytra byrði/gert sýnilegt.37 Expressjónísk áhrif sjást einnig á andlitsmálningu 

rakarans, andlit hans er gráfölt með djúpa bauga og úfið hár, uppmáluð geðveiki. Í endurliti Todds til 

áhyggjulausra og ljúfra tíma er sköpuð því sem næst fullkomin andstæða samtíðar Todds. Blómlegt 

umhverfið er baðað mjúkri birtu, borgin er hrein og Todd hamingjusamur í faðmi fjölskyldunnar. Þá er 

andlitsmálning hans lítil, andlit hans húðlitt og heilbrigt með hárið vandlega greitt til hliðar. Kvikmyndin 

hefur unnið til margra verðlauna, hún hlaut meðal annars Óskarsverðlaun fyrir bestu listrænu 

leikstjórnina og Golden Globe verðlaun sem besta gaman- eða söngvamynd ársins. 

                                                           
35

 Hayward. Key Concepts in Cinema Studies. Bls. 166-167. 
36

 Emery. The Directors. Bls. 192. (þýðing höfundar) 
37

 Salisbury. Burton on Burton. Bls. 175 og myndband af vefsíðu nútímalistasafnsins í New York: „Tim Burton“. 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/timburton/index.php (sótt 19.12.2009) 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/timburton/index.php
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Lokaorð 
Í dag er Burton rúmlega fimmtugur, giftur tveggja barna faðir og á að baki glæstan kvikmyndaferil sem 

enn sér ekki fyrir endann á. Hann er leikstjóri, framleiðandi og handritshöfundur sem hefur skapað sér 

mikla sérstöðu með persónulegum stíl sínum og skýrri myndrænni sýn. Kvikmyndir hans gerast oft í 

óraunverulegum heimi og spila þá vandaðar leikmyndir mikilvægt hlutverk. Drungalegur en jafnframt 

húmorískur stíll hans er sérkennandi og setur ákveðinn stimpil á verk hans. Sjálfur hefur hann haft orð á 

því að hafa orðið fyrir áhrifum ýmissa listamanna og stefna en uppvaxarár Burtons hefur einnig haft 

afgerandi áhrif á stíl hans. Flestar kvikmyndir Burtons eru tímalausar og til að skapa tímalausa mynd 

lætur hann ýmsa hluti leikmyndarinnar og leikmunina vísa í ólíkar áttir til ólíkra tíma. Tískubylgjur og 

straumar samtíma hans hafa ekki áhrif á verk hans heldur fylgir hann eigin sannfæringu og hugsjónum. 

Verk hans verða því ekki tímabundin fyrirbæri sem úreldast því myndin ber ekki með sér hvenær hún er 

gerð. Kvikmyndir Burtons eru því ekki tveggja tíma dægradvöl heldur listaverk.  
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