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á þessari ritgerð. Einnig vil ég þakka Guðnýju Hörpu Sigurðardóttur fyrir yfirlestur og 

ráðleggingar hennar.

Síðast en ekki síst fær Björn Ægir Norðfjörð sérstakar þakkir fyrir alla þá aðstoð sem hann 

veitti mér við skrifin. 



Útdráttur

Í þessari ritgerð er fjallað um höfundarkenninguna, upphaf hennar og hugmyndafræði 

síðastliðna áratugi, og ferill spænska leikstjórans Luis Buñuel skoðaður í ljósi hennar. Fyrst

eru rædd nokkur lykilverk og greinar í sögu kenningarinnar sem fylgjendur hennar rituðu 

ásamt því að ræða þá gagnrýni sem kenningin hefur fengið á sig. Í seinni köflum eru 

kvikmyndir Buñuel ræddar sérstaklega út frá kenningunni. Fyrstu kvikmyndir hans voru 

gerðar meðan hann var meðlimur í Súrrealistahreyfingunni og er farið í gegnum þá 

hugmyndafræði sem einkennir súrrealíska listsköpun eins André Breton ritaði um í 

stefnuyfirlýsingu Súrrealistanna ásamt því að greina kvikmyndirnar Un Chien Andalou og 

L‘Age d‘Or. Þar á eftir er mexíkóska tímabil ferils Buñuel tekið fyrir ásamt kvikmyndunum

Los Olvidados, El Bruto, The Young One, Viridiana, El Ángel Exterminador og Símon del 

Desierto. Síðasti kaflinn fjallar um Buñuel undir lok ferils síns eftir að hann hefur snúið aftur 

til Evrópu og hafið að gera kvikmyndir þar á nýjan leik. Í þeim kafla eru kvikmyndirnar Le 

Journal d'une Femme de Chambre, Belle de Jour, La Voie Lactée, Tristana, Le Charme 

Discret de la Bourgeoisie, Le Fantôme de la Liberté og Cet Obscur Objet du Désir greindar út 

frá höfundarnálguninni.
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1. Inngangur

Kvikmyndaferill Luis Buñuel er bæði langur og áhugaverður. Buñuel hóf ferilinn með 

kvikmyndinni Un Chien Andalou sem hann gerði í samvinnu við listmálarann Salvador Dalí. 

Á þessum tíma tilheyrðu þeir báðir listhreyfingu súrrealista og ber kvikmyndin, og að nokkru 

leyti allur ferill Buñuel, keim af því. Þó svo að Buñuel hafi einungis verið í 

Súrrealistahreyfingunni meðan hann gerði fyrstu tvær myndir sínar, má oft finna þætti í síðari 

kvikmyndum hans sem minna sérstaklega á hugsjónir Súrrealistanna, hugmyndir þeirra og sýn 

á listsköpun. Þegar borgarastyrjöldin braust út á Spáni árið 1936 og Francisco Franco komst 

til valda, flúði Buñuel Spán og bjó um tíma í Bandaríkjunum. Honum gekk hinsvegar illa að 

fóta sig í bandarískum kvikmyndaiðnaði og fluttist búferlum til Mexíkó, þar sem hann starfaði 

um áratugabil áður en hann hóf að gera kvikmyndir í Frakklandi. Það er sérstaklega áhugavert 

að skoða feril hans út frá kenningunni um höfundinn (e. author theory), bæði vegna þess hve 

langur ferill hans er og vegna þeirra ólíku og mismunandi umhverfa sem hann gerði 

kvikmyndir sínar í.

Höfundarkenningin er mörgum þekkt í sínu almennasta formi. Oft heyrist talað um 

myndir eftir ákveðna leikjstóra sem, t.d. Hitchcock- eða Fellinimyndir. Þrátt fyrir nafnið er

höfundarkenningin síður kenning en nálgun á kvikmyndir sem gengur út frá því að

leikstjórinn sé sá aðili sem mest vægi hefur á listræna sýn kvikmyndar. Þegar þessari nálgun 

er beitt á kvikmyndir er nauðsynlegt að skoða margar myndir eftir sama 

kvikmyndagerðarmann með það að leiðarljósi að finna ákveðin efnistök sem einkenna myndir 

hans, óháð ytri áhrifum á borð við kvikmyndagreinar. Í tilfelli Buñuel er þetta sérstaklega 

áhugaverð nálgun þar sem, eins og áður sagði, spannar ferill hans langan tíma og 

kvikmyndirnar eru gerðar innan mismunandi umhverfa og í mismunandi löndum.

Í eftirfarandi köflum verður ferill Buñuel skoðaður út frá þessari nálgun. Til að byrja 

með verður farið í höfundarkenninguna og Buñuel staðsettur innan hennar. Þar á eftir fylgja 

kaflar þar sem kvikmyndir Buñuel verða teknar fyrir og þær greindar út frá 

höfundarkenningunni og leitast við að finna þau höfundareinkenni sem finna má í verkum 

Buñuel. Fylgt verður þeirri hefð að skipta ferli Buñuel upp í þrjú tímabil, það súrrealíska, 

mexíkóska og það franska og kafli lagður undir hvert þeirra. Loks munu niðurstöður draga 

saman þau einkenni sem spanna feril hans allan.
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2. Höfundarkenningin

Þörfin til að titla einhvern sem höfund kvikmyndar reis á fimmta áratug tuttugustu aldarinnar. 

Undir lok áratugarins skrifaði franski leikstjórinn og kvikmyndagagnrýnandinn Alexandre 

Astruc grein sem margir telja að hafi ýtt þeirri hugmyndafræði af stað að höfundur 

kvikmyndar sé leikstjóri hennar. Margir fylgdu á eftir, fyrst í Frakklandi og byrjað var að 

gagnrýna myndir út frá leikstjórum, ásamt því að aðgreina „höfunda“ (f./e. auteurs) frá þeim 

leikstjórum sem ekki þóttu koma sinni persónulegu sýn til skila í kvikmyndum sínum. Þegar 

kenningin barst til Bandaríkjanna, hófust þar miklar deilur um hvort að höfundarkenningin 

væri raunveruleg kenning og þá hvort að hún væri nothæf eða ekki. Nú á dögum virðist ríkja 

almennari sátt um að höfundarkenningin sé ákveðin nálgun á kvikmyndir sem hentar til 

greiningar frá ákveðnum en takmörkuðum sjónarhóli.

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upphafi höfundarkenningarinnar og þeirri 

gagnrýni sem hún hefur fengið á sig. Í lok kaflans má finna samantekt þar sem einnig verður 

útlistað hvernig höfundarkenninguni verður beitt við greiningu á verkum Buñuel í næstu 

köflum.

2.1 Upphaf

Í kringum miðjan 5. áratug 20. aldarinnar deildu franskir leikstjórar og handritshöfundar um 

hver ætti að vera talinn höfundur (f. auteur) kvikmyndar. Á meðan á hersetunni í Frakklandi 

stóð hafði hugmyndin um að talmyndin myndi leiða handritshöfundinn til áhrifa en menn eins 

og André Bazin og Roger Leenhardt töldu víst að leikstjórinn væri aðalmaðurinn bakvið 

kvikmyndina. Árið 1948 skrifaði Alexandre Astruc mikilvæga grein sem ýtti undir þennan 

hugsanagang.1

                                               
1 Kristin Thompson & David Bordwell, Film History: An Introduction, 3. útgáfa, New York, NY: McGraw-Hill, 
2010, bls. 381.
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Með greininni „Naissance d’une Nouvelle Avant-Garde“ barðist Astruc gegn 

ákveðinni „tilhneigingu“ sem var ríkjandi, þ.e. að treysta á bókmenntir sem aðal uppsprettu 

frásagnar í kvikmyndum.2 Astruc segir:

To come to the point: the cinema is quite simply becoming a means of 

expression, just as all the other arts have been before it, and in particular 

painting and the novel [...] it is gradually becoming a language. By language I 

mean a form in which and by which an artist can express his thoughts, however 

abstract they may be, or translate his obsession exactly as he does in the 

contemporary essay or novel.3

Hugmynd Astruc um að kvikmyndin sé að þróast í að verða ákveðið tungumál sem 

listamaðurinn getur notað til að tjá hugsanir sínar og þrár er áhugaverð. Þessi hugmynd ýtir 

undir að kvikmyndin sé listaverk þar sem finna megi sýn listamannsins í verkinu. Hann heldur 

áfram: „Direction is no longer a means of illustrating or presenting a scene, but a true act of 

writing. The film-maker/author writes with his camera as a writer writes with his pen.“4 Þó 

svo að kvikmynd sé samvinnuverkefni margra aðila mætti skilja orð Astruc sem svo að hann 

líti svo á að það sé leikstjórinn sem sjái um að gefa kvikmyndinni sína sýn á heiminn; að það 

sé hann sem sjái um að nota tungumál kvikmyndarinnar til að skrifa með myndavélinni og 

koma sínu á framfæri. Leikstjóranum er hampað enn þann dag í dag og stundum eru myndir 

lesnar á þann hátt að leikstjórinn er látinn vera uppspretta þess „ómeðvitaða“ sem fram kemur 

í kvikmyndatextanum.5

Hugmynd Astruc um kvikmyndahöfundinn fékk góðar undirtektir hjá 

kvikmyndagerðarmanninum og einum af frumkvöðlunum innan frönsku nýbylgjunnar, 

Francois Truffaut, sem ritaði árið 1953 grein sem kallast „Ákveðin hneigð í franskri 

kvikmyndagerð“ þar sem hann meðal annars gagnrýndi franska kvikmyndagerðarmenn fyrir 

að treysta um of á bókmenntir í sinni kvikmyndagerð.6  

                                               
2 David A. Gerstner, „The Practices of Authorship“, Authorship and Film, ritstj. David A. Gerstner & Janet 
Staiger, New York, NY: Routledge, 2003, bls. 6.
3 Alexandre Astruc, „The Birth of a New Avant-Garde: La Caméra-Stylo“, Film and Literature: An Introduction 
and Reader, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998, bls. 159.
4 Sama, bls. 161.
5 Virgina Wright Wexman, Film and Authorship,  New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003,  bls. 1.
6 Gerstner, bls. 7.
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Truffaut ræðir fyrst ákveðna hneigð sem hann hefur tekið eftir í franskri 

kvikmyndagerð:

Prófsteinn á aðlaganir eins og Aurench og Bost vinna þær er aðferð sem kennd 

er við jafngildi. Þegar þessari aðferð er beitt er gert ráð fyrir að í skáldsögunni 

sem verið er að aðlaga séu hvort tveggja atriði sem hægt er að kvikmynda og 

önnur sem ekki er hægt að kvikmynda. Í stað þess að fella niður þau 

síðarnefndu (eins og gert var forðum daga) skal búa til ný atriði sem eru 

jafngild, þ.e.a.s. atriði sem eru skrifuð eins og höfundur skáldsögunnar hefði 

skrifað þau fyrir kvikmynd.7

Truffaut er ekki hrifinn af þessum jafngildissenum og ritar um þær: „Það angrar mig við þessa 

frægu jafngildisaðferð að ég er alls ekki viss um að skáldsögur innihaldi atriði sem ekki er 

hægt að kvikmynda og enn síður að þau atriði sem talin hafa verið óhæf til kvikmyndunar séu 

það í hugum allra.“8 Hann heldur svo áfram um andlausar persónur:

Ég þekki fáeina menn í Frakklandi sem væru ófærir um að skapa þessar 

auvirðilegu persónur sem fara með auvirðilegar setningar, [...] Þeir eru Jean 

Renoir, Robert Bresson, Jean Cocteau, Jacques Becker, Abel Gance, Max 

Ophüls, Jacques Tati og Roger Leenhardt. Þetta eru engu að síður franskir 

kvikmyndagerðarmenn og það vill svo til – af undarlegri tilviljun – að þeir eru 

höfundar sem skrifa oft handrit sín sjálfir og eiga sumir sjálfir hugmyndina að 

sögunni sem þeir leikstýra.9

Truffaut er þarna búinn að gera greinarmun á höfundinum og öðrum 

kvikmyndagerðarmönnum. Greinina mætti í raun skilja sem svo að höfundurinn sé það sem 

koma skal, alvöru maður bíósins, listamaður sem gefur einhverja persónulega sýn með 

verkum sínum í stað þess að aðlaga einungis bókmenntaverk og reyna að gera kvikmynduðu 

útgáfuna lítið annað en jafngildi bókarinnar. Þegar hugsað er um Buñuel í samhengi við grein 

                                               
7 Francois Truffaut, „Ákveðin hneigð í franskri kvikmyndagerð“, Áfangar í Kvikmyndafræðum, ritstj. Guðni 
Elísson, Reykjavík: Forlagið, 2003,  bls. 64.
8 Sama,  bls. 66.
9 Sama,  bls. 73.
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Truffaut er ekki úr vegi að hafa í huga að hann leikstýrði ekki einungis mörgum kvikmynda 

sinna, heldur skrifaði hann einnig handrit margra þeirra.

Þó svo að áhrifin af skrifum Truffaut hafi verið mikil á ýmsa samtímamenn í 

Frakklandi, t.d. Eric Rohmer, Claude Chabrol og Jean Domarchi – en þeir hölluðust allir að 

höfundarnálguninni í kvikmyndagagnrýni og skrifuðu fyrir franska blaðið Cahiers du Cinéma

– voru aðrir varfærnari og ekki jafn sannfærðir um kenninguna, þar á meðal André Bazin sem 

árið 1954 birti grein sína „De la Politique des Auterurs“.10

Bazin, einn af stofnendum Cahiers du Cinéma trúir ekki, ólíkt mörgum 

samstarfsmönnum sínum, að höfundarkenningin sé vel ígrunduð og hann sér 

höfundarkenninguna ekki sömu augum og til dæmis Truffaut eða Rohmer. Þrátt fyrir það trúir 

hann að einhverju leyti á hugmyndina um höfundinn, mismunurinn milli hans og 

samstarfsmanna sinna er hinsvegar sá að hann sér sambandið milli skapara verks og verksins 

sjálfs á annan hátt.11

Þrátt fyrir að Bazin segist ekki vera fullkomlega sammála Truffaut og félögum, virðist 

hann þó vera fylginn hugmyndafræðinni á einhvern hátt. Í upphafi greinarinnar ritar hann 

varfærnislega um nálgunina en gefur henni svo mikinn stuðning með eftirfarandi orðum:

„Finally, I would like to add that although it seems to me that the politique des auteurs has led 

its supporters to make a number of mistakes, its total results have been fertile enough to

justify them in the face of their critics.“12 Hann heldur áfram:

I have tried to show why mediocre auteurs can, by accident, make admirable 

films, and how, conversely, a genius can fall victim to an equally accidental 

sterility. I feel that this useful and fruitful approach, quite apart from its 

polemical value, should be complemented by other approaches to the cinema 

phenomenon which will restore to a film its quality as a work of art.13

Ágreiningur Bazin og Truffaut liggur öðru fremur í því að sá fyrrnefndi vill ekki útiloka 

myndir eftir óþekktan leikstjóra og dæma þær óæðri. Þegar það kemur hinsvegar að því að 

skoða verk eftir leikstjóra sem gert hafa margar myndir, er Bazin sammála því að oft megi sjá 

                                               
10 Gerstner, bls. 6-7. 
11 André Bazin, „De la Politique des Auteurs“, Auteurs and Authorship: A Film Reader, ritstj. Barry Keith Grant, 
Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008, bls. 20.
12 Sama, bls. 20.
13 Sama, bls. 28.
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listræna sköpun sem haldi áfram og jafnvel þróist frá einu verki til annars. Þessi nálgun er 

mjög hentug þegar skoða á verk eftir ákveðna leikstjóra en það er ekki erfitt að taka undir 

röksemdarfærslu Bazin um að hæpið sé að dæma góðar kvikmyndir sem óæðri af þeirri einu 

ástæðu að leikstjórinn sé ekki „viðurkenndur“ höfundur. Með því að notast við aðrar nálganir 

þegar það á við, má forðast að afskrifa kvikmyndir eingöngu vegna þess að þær falla illa að 

nálguninni. Höfundarnálgunin getur aftur á móti verið heppileg og góð nálgun þegar skoða á 

feril ákveðins leikstjóra á löngu tímabili.

2.2 Höfundarkenningin í Bandaríkjunum

Skrif Truffaut um höfundarkenninguna höfðu mikil áhrif á gagnrýnandann Andrew Sarris í 

Bandaríkjunum. Hann vildi innleiða höfundarnálgunina sem mótvægi við þeirri samtíma 

gagnrýni sem var aðallega beint að stjörnu kvikmyndar. Hann skipti gagnrýni sinni upp í þrjá 

hluta sem tóku fyrir tæknilega getu leikstjóra, ákveðinn myndrænan stíl og „innri merkingu“ 

verksins.14

Um fyrsta atriðið segir Sarris:

A badly directed or an undirected film has no importance in a critical scale of 

values, but one can make interesting conversation about the subject, the script, 

the acting, [...], and so forth. [...]. Now, by the auteur theory, if a director has 

no technical competence, no elementary flair for the cinema, he is 

automatically cast out from the pantheon of directors. A great director has to be 

a least a good director.15

Upp að vissu marki er hægt að taka undir orð Sarris þegar hann segir að frábær leikstjóri þurfi 

í það minnsta að vera góður leikstjóri tæknilega séð. Leikstjórnin þarf ekki endilega að vera 

aðalatriðið í greiningu kvikmyndar nema að kvikmyndin sé skoðuð með það að leiðarljósi að 

líta á leikstjórnina sérstaklega. Höfundarnálgunin getur verið vel fallinn til þess að skoða 

                                               
14 Gerstner, bls. 8.
15 Andrew Sarris, „Notes on the Auteur Theory in 1962“, Auteurs and Authorship: A Film Reader, ritstj. Barry 
Keith Grant, Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008,  bls. 43.
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leikstjórann en eins og áður hefur komið fram, þarf nálgunin ekki endilega að falla að öllum 

kvikmyndum. Þegar kvikmynd er skoðuð út frá tæknilegri getu leikstjóra sérstaklega er þó 

ekki úr vegi að gera þá kröfu til leikstjórans að hann sé góður í því sem hann gerir. Þarf það 

þó ekki að eiga við þegar öðrum hliðum leikstjórnar er velt fyrir sér, þá getur leikstjóri sem 

skortir tæknilega getu verið jafn áhugavert umfjöllunarefni og mjög tæknilegur leikstjóri.

Annað atriðið sem Sarris telur mikilvægt er stíll leikstjórans. Hann skrifar: „Over a 

group of films, a director must exhibit certain recurring characteristics of style, which serve as 

his signature. The way a film looks and moves should have some relationship to the way a 

director thinks and feels.“16 Það sem Sarris gefur hér í skyn er að hægt sé að finna undirskrift 

leikstjóra í verkum hans og að kvikmyndin endurspegli hugsanir og tilfinningar leikstjórans. 

Ætla mætti að það skipti þá litlu máli innan hvaða kvikmyndagreinar kvikmynd leikstjórans 

er. Eftir sem áður væri hægt að finna þessa undirskrift í myndinni og hún ætti að vera sú sama 

í flestum ef ekki öllum myndum leikstjórans. Þetta atriði er einkar hentugt þegar kvikmyndir 

Buñuels verða skoðaðar í seinni köflum en þá verður leitast við að finna undirskrift í verkum 

hans.

Þriðja og mikilvægasta atriðið að mati Sarris snýr að innri merkingu verksins, sem 

hann skilgreinir sem spennuna milli persónuleika leikstjórans og efnisins sem hann vinnur 

með.17 Skilgreining Sarris sem er hálfloðin vísar til þess að, þegar áhorfandi horfir á 

kvikmynd getur hann skilið hana á annan hátt en næsti maður, sérstaklega ef um er að ræða 

kvikmynd þar sem frásögnin er til dæmis ekki línuleg. Með því að skoða margar kvikmyndir 

eftir sama leikstjóra, getur þannig sami áhorfandi skynjað sömu merkingu úr mörgum 

mismunandi verkum þó að myndirnar fjalli um mjög mismunandi hluti – verið vestri eða 

hryllingsmynd.

Þó svo að Sarris reyni eftir fremsta megni að skilgreina höfundarkenninguna með 

þessum þremur atriðum virðist ekki vera hægt að fara eftir henni að öllu leyti í öllum 

tilvikum. Til dæmis tekur hann sjálfur fram að hann líti svo á að Buñuel sé 

kvikmyndahöfundur þótt að hann sé ekki mjög tæknilegur leikstjóri.18 Það þarf því ekki að 

koma á óvart að margir hafi deilt á skrif hans – kunnasta dæmið er annar bandarískur 

gagnrýnandi, Pauline Kael.

Um fyrsta atriði Sarris skrifar hún: „The director must be judged on the basis of what 

he produces – his films – and if he can make great films without knowing the standard 
                                               
16 Sama, bls. 43.
17 Sama, bls. 43.
18 Sama, bls. 43-4.
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methods, without the usual craftsmanship of the “good director,” then that is the way he 

works.”19 Punkturinn sem Kael kemur með er réttlætanlegur, sérstaklega í ljósi þess sem 

Sarris sjálfur ritaði um Buñuel. Hver sem stíll leikstjórans er, þá er það hans stíll. Það er í 

rauninni ekkert sem segir að tæknilegustu leikstjórarnir geri bestu myndirnar, þvert á móti 

getur mjög einfaldur stíll verið ákveðinn stíll. 

Kael er heldur ekki sannfærð um röksemdarfærslu Sarris fyrir persónuleika 

leikstjórans:

Often the works in which we are most aware of the personality of the director 

are his worst films – when he falls back on the devices he has already done to 

death. When a famous director makes a good movie, we look at the movie, we 

don’t think about the director’s personality; when he makes a stinker we notice 

his familiar touches because there’s not much else to watch.20

Þessi punktur Kael þarf ekki endilega að vera réttur nema þegar horft er á ákveðna kvikmynd 

í fyrsta skipti. Við endurtekið áhorf kvikmyndar, sem talin er góð, mætti ætla að mögulegt sé 

að velta fyrir sér persónuleika leikstjórans og skoða hvernig hann kemur fram í verkinu. Sem 

fyrr fer það eftir því frá hvaða sjónarhóli myndin er skoðuð og þó að athyglin beinist ekki 

alltaf við fyrstu sýn að persónuleika leikstjóra er í rauninni ekkert sem útilokar samt að 

kvikmyndir séu skoðaðar frá þessum sjónarhóli.

Kael gagnrýnir innri merkinguna sem Sarris tiltekur mest af öllu. Hún getur ekki séð 

hvernig spennan milli leikstjóra og efnisins sem hann er vinnur með hverju sinni getur verið 

merkileg. Því hafi venjulega verið tekið sem sjálfsögðum hlut í listrænni sköpun að 

listamaðurinn vinni í sátt og samlyndi við efni sitt.21 Gangi Kael  út frá því að Sarris hafi með 

kenningunni ætlað að útskýra allar kvikmyndir er gagnrýni hennar mjög skiljanleg. Sarris 

virðist sannarlega ekki alltaf samkvæmur sjálfum sér en eins og Edward Buscombe hefur bent 

á, átti höfundarkenningin ekki að útskýra allar kvikmyndir. Hún var byggð á fræðilegri nálgun 

á kvikmyndir.22 Nálgunin þarf ekki að henta við greiningu á öllum kvikmyndum en eins og 

Buscombe segir:

                                               
19 Pauline Kael, „Circles and Squares“, Auteurs and Authorship: A Film Reader, ritstj. Barry Keith Grant, 
Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008,  bls. 49.
20 Sama, bls. 49.
21 Sama, bls. 51.
22 Edward Buscombe, „Ideas of Authorship“, Auteurs and Authorship: A Film Reader, ritstj. Barry Keith Grant, 
Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008,  bls. 76.
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Sarris talks elsewhere about the value of the theory as a way of ordering film 

history, or a tool for producing a map of the cinema, and no one could deny 

that in this sense the theory has, whatever its faults, been extremely productive, 

as a map should be, in opening up unexplored territory.23

Það virðist því vera ljóst að nálgunin hefur virkað vel til að opna nýjar dyr þegar kvikmyndir 

eru skoðaðar. Þrátt fyrir að höfundarkenningin hafi verið gagnrýnd umtalsvert virðist það að 

miklu leyti stafa af því að fólk ætlar henni að útskýra allar kvikmyndir fremur en kvikmyndir 

af ákveðnu tagi

.

2.3 Seinni tíma umræða

Höfundarkenningin kom með erfiðleikum í heiminn og var aldrei útskýrð með dæmigerðri 

stefnuyfirlýsingu. Þess vegna var hægt að túlka hana og nota á mismunandi hátt og þróuðu 

ólíkir kvikmyndagagnrýnendur mismunandi aðferðir innan lauslegs ramma sem þó byggði á 

svipuðum viðhorfum til kvikmynda. Þessi lausleiki hefur hinsvegar valdið miklum 

misskilningi, sérstaklega í Bretlandi og Bandaríkjunum. Engu að síður hefur nálgunin verið 

það frjósöm að hún náði festu meðal gagnrýnenda.24

Peter Wollen reynir að útskýra nálgunina og leiðrétta misskilninginn sem hafði náð 

fótfestu á meðal gagnrýnenda í Bandaríkjunum. Um skilgreiningu höfunda skrifar hann:

Perhaps it would be true to say that it is the lesser auteurs who can be defined, 

as Nowell-Smith put it, by a core of basic motifs which remain constant, 

without variation. The great directors must be defined in terms of shifting 

relations, in their singularity as well as their uniformity.25

                                               
23 Sama,  bls. 79.
24 Peter Wollen, „The Auteur  Theory“, Signs and Meaning in the Cinema, Bloomington, MA: Indiana 
University Press, 1970,  bls. 77.
25 Sama, bls. 102-4.
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Wollen virðist orða betur það sem Sarris virðist hafa orðað klaufalega áður en bætir þó einnig 

við að mismunurinn milli myndanna sé einnig áhugaverður og eftirtektarverður. Það er að í 

gegnum ákveðin efnistök megi finna það sem Sarris gæti hafa nefnt persónuleika leikstjóra 

eða sýn hans á heiminn. Leikstjórinn hefur ekki fulla stjórn yfir kvikmynd sinni og því getur 

reynst erfitt fyrir hann að koma öllu að sem hann vill hafa í henni og þess vegna reynist oft 

nauðsynlegt að rýna vel í kvikmyndina til að komast að því sem liggur að baki henni. Frá 

þessu sjónarhorni verður að horfa fram hjá mörgu í kvikmyndum sem „truflun“ frá 

framleiðanda, kvikmyndatökumanni eða leikurum. Það sem höfundarkenningin gerir er að 

taka myndir eftir sama leikstjóra og skoða byggingu þeirra.26

Ein hættan við að skoða það sem líkt er milli kvikmynda og kortsetja það er að allir 

textar sem skoðaðir eru með þessum hætti verði minnkaðir niður í einn fátæklegan abstrakt 

texta.27

In this way, texts can be studied not only in their universality (what they all 

have in common) but also in their singularity (what differentiates them from 

each other). This means of course that the test of a structural analysis lies not in 

the orthodox canon of a director’s work, where resemblances are clustered, but 

in films which at first sight may seem eccentricities.28

Það sem Wollen virðist hér segja er að passa þurfi að einfalda textann ekki um of, heldur 

beina sér að því að vinna með hann á þann hátt að skoða ekki bara hvað er líkt í verkunum 

heldur einnig hvað gerir þá mismunandi. Með því að taka tillit til alls ferils leikstjórans sé 

hægt að skoða eina tiltekna kvikmynd betur. „The important thing to stress, however, is that it 

is only the analysis of the whole corpus which permits the moment of synthesis when the 

critic returns to the individual film.”29 Það þýðir þó ekki að hver einasta mynd sé nákvæmlega 

eins, heldur þarf að útiloka ýmislegt vegna utanaðkomandi áhrifa eins og áður var nefnt. 

Aðferðin sem hann notar svo til að skynja merkingu verksins er svipuð og notuð er á 

goðsagnir.

                                               
26 Sama, bls. 104.
27 Sama, bls. 93.
28 Sama.
29 Sama, bls. 104.
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Myths, as Lévi-Strauss has pointed out, exist independently of style, the syntax 

of the sentence or musical sound, euphony or cacophony. The myth functions 

‘on an especially high level where meaning succeeds practically in “taking off” 

from the linguistic ground on which it keeps rolling’.

Með þessum hætti megi finna höfundinn í verkinu þrátt fyrir truflanir frá leikstjóra, 

framleiðanda eða öðrum. Rýna þurfi dýpra en í eingöngu það bókstaflega og merkingin sé þá 

til staðar og greinanleg svo lengi sem tekið er tillit til alls ferils leikstjórans þegar myndirnar 

eru skoðaðar í bland. Ennfremur þarf að sía út það sem skiptir ekki máli þegar tiltekin mynd 

er skoðuð.

Nálgun Wollen er þó heldur ekki hafin yfir gagnrýni. Til að mynda bendir Buscombe á 

að vandamál séu tengd því að nota tækni á kvikmyndir sem hannaðar eru til að greina 

tjáningarmáta sem eru ómeðvituð, til dæmis drauma og goðsagnir.30 Að greina á milli hvað er 

meðvitað og ómeðvitað í kvikmyndinni getur verið erfitt að segja til um. Í hverju tilfelli fyrir 

sig þyrfti hugsanlega að skoða samhengið, það er fleiri myndir eftir sama leikstjóra, og sjá 

hvort að efnistökin eru samt sem áður hin sömu.

Kenningin sem Wollen aðhyllist var síðar endurskoðuð.

In this revision of the author-as-signature approach, agency is further removed 

because repetition is not assumed to be due to an insistent unconscious writing 

by a present entity with a particular historical body but due to the insistent 

unconscious writing by material discourse.31

Þessi nálgun boðar endurskoðun á texta sem mótsagnakenndum, brotakenndum og leggur 

áherslu á textatengsl. Þetta minnkar þá þörfina til að finna útskýringar á mótsögnum og til að 

finna yfirlýsingar frá höfundi í verkinu. Gallinn er hinsvegar sá að höfundurinn virðist ekki 

skipta máli lengur og skýtur slík tillaga sér undan mannlegum gjörðum.32 Þessi nálgun virðist 

ekki kjörin til að leita að höfundi í verkinu þar sem höfundurinn er orðinn svo fjarlægur að 

hann virðist varla skipta máli. Sem nálgun hefur hún kannski sína kosti en nálgun sem snýst 

um höfundinn getur varla náð miklum hæðum ef hún á sama tíma fjarlægir höfundinn og gerir 

hann óþarfan.
                                               
30 Buscombe, bls. 82.
31 Staiger, bls. 46.
32 Sama, bls. 47-9.
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Fyrir suma, til dæmis minnihlutahópa, skiptir miklu máli hver það er sem talar.

New theory justifying a revised conception of agency comes from speech-act 

propositions or from poststructuralism, but the point is to rescue the expression 

of the self as a viable, if contingent, act – a potent one with real effects. Thus, 

the author is reconceptualized as a subject having an ability to act as a 

conscious analyzer of the functionality of citations in historical moments.33

Hérna er það tjáning höfundar sem skiptir mun meira máli en hún gerði eftir að höfundurinn 

var að vissu marki fjarlægður úr höfundarkenningunni. Tjáning einstaklingins skiptir því mun 

meira máli og hvað hann segir skiptir þá einnig máli í sögulegu samhengi.

Thus, in application to the issue of agency in authorship, an approach of 

authorship as technique of the self would note that a directorial (or other) 

choice is performative only as it is given that directors may make a choice. A 

performative statement works because it is a citation of authoring by an 

individual having the authority to make an authoring statement.34

Tjáning leikstjórans birtist því þannig að þær ákvarðanir sem hann tekur eru sjálfstjáning, 

hann kýs að gera hlutina á ákveðinn veg. Gera verður samt ráð fyrir að hann hafi valdið til að 

taka þessar ákvarðanir. Ef leikstjórinn hefur ekki vald til að taka ákvarðarnir sem varða hans 

eigin kvikmynd, getur hann því ekki tjáð sig því hendur hans eru bundnar. En ef höfundurinn 

vitnar í sömu hlutina – eða notar sömu efnistökin – einkennir það höfundinn. Höfundurinn er 

endurtekning þeirra yfirlýsinga sem hann setur fram.35

                                               
33 Sama, bls. 49.
34 Sama, bls. 51.
35 Sama.
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2.4 Leikstjórn og höfundur

Því meira fjármagn sem lagt er í kvikmynd, því minni áhætta er tekin. Auknu fjármagni í 

kvikmynd fylgir einnig aukin hætta á því að leikstjórinn verði fórnarlamb ákvarðanna 

framleiðanda sem hann fær litlu ráðið um. Leikstjórinn hefur ekki, nema í fáum tilfellum, full 

yfirráð yfir myndinni. Peningarnir koma einhverstaðar frá og fjárfestar vilja allajafna hafa 

eitthvað að segja um hvernig mynd er gerð. Hagsmunir fjárfesta eru ekki endilega þeir sömu 

og hagsmunir leikstjóra, sem er því oft í erfiðari stöðu en til dæmis rithöfundurinn. 

Kvikmyndir eru einnig samvinnuverkefni og getur mynd eyðilagst vegna þess að teymið sem 

vinnur að gerð myndarinnar getur ekki unnið saman. Það gagnstæða getur einnig verið satt. 

Leikstjóri sem hefur of mikið frelsi getur búið til slæma mynd, eða teymið átt heiðurinn að 

góðri mynd.36

Sú staðreynd að kvikmyndagerð er samvinnuverkefni þýðir að hún er slysagjörn. Ekki 

er hægt að segja til um fyrirfram hvernig mismunandi persónuleikar vinna saman. Victor F. 

Perkins segir að kvikmynd sé ópersónuleg að því leyti að stíll og merking eru ekki afleiðing 

sköpunar einstaklings heldur samspil þeirra sem koma að gerð myndar.37 Þetta er rétt, en 

aðeins að vissu marki. Hver sá sem hefur hlutverki að gegna við gerð hefur áhrif á útkomu 

hennar. Hinsvegar, ætti leikstjóri sem hefur stjórn á því sem fram fer að geta tekið ákvarðanir 

þannig að sem flest komi út eins og hann ætlar sér. Að sjálfsögðu þýðir það ekki að 

lokaútkoman sé alltaf nákvæmlega eins og leikstjórinn sá hana fyrir sér. En eins og rætt var 

hér á undan gefur það einmitt tilefni til að rýna vel í myndina til að komast að því sem liggur 

að baki henni. Perkins virðist þessu sammála þegar hann segir:

Yet on theoretical grounds alone, when a movie offers a complex and 

meaningful interrelation of event, image, idea and feelings, it surely makes 

sense to think the most likely source a gifted director’s full involvement with 

his material. At this level of involvement decisions which critics may analyse 

in relation to total style and meaning may be taken by the director simply 

because they ‘feel right’ – they fit.38

                                               
36 V.F. Perkins, „Direction and Authorship“, Auteurs and Authorship: A Film Reader, ritstj. Barry Keith Grant, 
Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008,  bls. 65-8.
37 Sama, bls. 70.
38 Sama, bls. 75.
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Þrátt fyrir þær skorður sem leikstjóra geta verið settar við gerð kvikmyndar og þeirrar 

staðreyndar að hann þarf að vinna með hópi af fólki er hann sá aðili við gerð myndarinnar 

sem hefur mesta stjórn yfir því hvernig myndin kemur út. Hann hefur ekki fullkomna stjórn á 

öllum þáttum en ætti þó í mörgum tilfellum að geta komið einhverju af því sem hann vill í 

myndina. Að sjálfsögðu eru til undantekningar en þess vegna er eins og áður mikilvægt að 

skoða kvikmynd leikstjóra í samhengi við aðrar myndir sem hann hefur gert. Þær ákvarðanir 

sem hann tekur geta sýnt persónuleika hans í verkinu – ef hann tekur ákvörðun einfaldlega af 

þeirri ástæðu að honum finnist það vera rétt ákvörðun þá segir það mikið um hann sjálfan þar 

sem það hefur áhrif á hvernig myndin kemur út í lokin. 

2.5 Höfundur og frásögn í listrænum kvikmyndum

Vitsmunalegar áherslur listrænu myndarinnar á sjöunda áratugnum voru svo sterkar að þær 

mótuðu hugmyndir um hvað góð kvikmynd væri og hún séð sem „persónuleg yfirlýsing“ 

höfundarins.39 Frásagnarhefð Hollywood mynda sem einkennist af orsök og afleiðingu er vel 

þekkt meðal kvikmyndaunnenda en margvíslegar aðrar frásagnarhefðir finnast í listrænu 

myndinni. Reyndar er það svo að oft er frásagnarhefð Hollywood alfarið hafnað í listrænu 

myndinni og spurningum á borð við af hverju ákveðnir hlutir eiga sér stað ekki svarað. Því 

þarf áhorfandinn að vera tilbúinn til að takast á við frásögnina á hverri stundu. Þar að auki eru 

stílræn meðul notuð til að miðla frásögninni, til dæmis með hreyfingu myndavélar, breytingu 

á lýsingu eða í raun hvaða aðferð sem grefur undan hlutlægu raunsæi.40

Ólíkt stúdíókerfi Hollywood hefur höfundurinn formlega stöðu innan listræna bíósins. 

Höfundurinn er oft tengdur við verkið á órjúfanlegan máta og kvikmyndir hans oft álitnar 

sjálfsævisögulegar. Einnig er oft rætt um undirskrift höfundar og má þá líta til efnistaka á 

borð við skrúðgöngur í myndum Fellinis eða satíríska frásögn í verkum Buñuel. Undirskrift

höfundar hvetur einnig áhorfendur til að horfa á verkið sem kafla í höfundarverki.41

                                               
39 David Bordwell, „Authorship and Narration in Art Cinema“, Film and Authorship,  New Brunswick, NJ: 
Rutgers University Press, 2003,  bls. 45.
40 Sama, bls. 42-3.
41 Sama, bls. 46.
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Hin opna og óútskýrða listræna mynd evrópska höfundarbíósins hvatti gagnrýnendur 

til að útskýra merkingu kvikmynda – fylla inn í eyðurnar, útskýra táknin og taka saman það 

sem kvikmyndagerðarmaðurinn er að segja með verkinu – og hafa gagnrýnendur haldið þessu 

áfram allar götur síðan.42

Þegar kvikmyndagerðarmenn taka að feta nýjar leiðir í frásögn og hafna eldri kerfum 

sem flestir kvikmyndaunnendur þekkja vel er ekki erfitt að ímynda sér þörfina fyrir aukna 

túlkun á verkinu. Þegar kvikmynd er talin listaverk kallar það ennfremur á að ráðið sé í tákn 

hennar. Sem listaverk er hún ennfremur séð sem persónuleg sköpun listamannsins og ætti sem 

slík að innihalda sýn hans á heiminn eða viðfangsefni kvikmyndarinnar.

2.6 Samantekt

Hugmyndin um höfundinn fékk góðar viðtökur hjá sumum gagnrýnendum á meðan aðrir 

bentu á galla sem einkenndu kenninguna. Höfundurinn náði hinsvegar fótfestu meðal margra 

kvikmyndagagnrýnenda, sérstaklega í Frakklandi. Þegar listrænar kvikmyndir tóku að hafna 

venjulegum frásagnaraðferðum á sjöunda áratugnum nýttist höfundarkenningin vel til að 

útskýra þær myndir og listræna kvikmyndin var séð sem persónulegt listaverk 

kvikmyndagerðamannsins.

Frá tímum Truffaut hefur höfundarkenningin breyst mikið. Hún er ekki hugsuð sem 

kenning í eiginlegum skilningi, heldur sem nálgun á kvikmyndir – og þá sérstaklega stóran 

hóp verka eftir sama leikstjóra – sem getur reynst nytsamleg til að grafa upp og útskýra 

merkingu kvikmynda. Eins og Perkins bendir á, liggur það í eðli kvikmyndamiðilsins og 

kvikmyndarinnar að leikstjórinn fær ekki öllu ráðið við gerð kvikmyndar. Þar af leiðandi þarf 

ekki sama mynstur að birtast í öllum myndum sama leikstjóra og því nauðsynlegt að skoða 

fleiri verk til að setja feril leikstjórans í samhengi.

Í næstu köflum verða kvikmyndir Buñuel greindar með aðstoð þessarar nálgunar. 

Markmiðið er að taka saman þau atriði sem einkenna hann sem kvikmyndahöfund og skoða 

hvernig hann kemur sinni persónulegu sýn til skila þrátt fyrir að kvikmyndir hans rúmist 

innan mismunandi kvikmyndagreina, mismunandi kvikmyndaiðnaða og listhreyfinga.

                                               
42 sama, bls. 47.
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3. Súrrealisminn

Fyrstu tvær kvikmyndir Buñuel eru súrrealískar kvikmyndir sem hann gerði meðan hann var 

meðlimur í Súrrealistahreyfingunni. Hugmyndafræði hreyfingarinnar lýsir André Breton í 

stefnuyfirlýsingu hópsins og skilgreinir í henni hvað súrrealismi er og hvaða hugmyndafræði 

listhreyfingin fylgir.

Í þessum kafla verður farið yfir stefnuyfirlýsinguna og hugmyndafræðin kynnt áður en 

kvikmyndirnar Un Chien Andalou (Andalúsíuhundur, 1929) og L‘Age d‘Or (Gullöldin, 1930) 

eru greindar.

3.1 Stefnuyfirlýsing Súrrealistanna

André Breton var einn af stofnendum súrrealísku listhreyfingarinnar. Hann hafði áhuga á 

geðsjúkdómum og lestur hans á verkum Sigmund Freud kynnti hann fyrir hugmyndinni um 

undirmeðvitundina (e. unconscious). Árið 1924 skrifaði Breton Stefnuyfirlýsingu 

Súrrealistanna þar sem hugmyndafræði súrrealískrar listsköpunar er kynnt.43

Í stefnuyfirlýsingunni skilgreinir Breton súrrealisma á eftirfarandi vegu:

SURREALISM, n. Psychic automatism in its pure state, by which one proposes 

to express – verbally, by means of the written word, or in any other manner –

the actual functioning of thought. Dictated by thought, in the absence of any 

control exercised by reason, exempt from any aesthetic or moral concern.44

Skilgreiningin ein og sér útskýrir súrrealismann ágætlega. Í grunninn snýst hann um að tjá 

virkni hugsunar án þess að grípa til rökfræði og án þess að hafa áhyggjur af fagurfræðilegum 

og siðferðislegum þáttum. Listsköpun af þessu tagi er síðan náð fram með sjálfvirkniferli sem 

tengist frelsi.

                                               
43 Encyclopædia Britannica, „Andre Breton“, (engin dagsetning), Sótt af 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/78959/Andre-Breton (27.07.2010). 
44 André Breton, „Manifesto of Surrealism“, Manifestoes of Surrealism, þýð. Richard Seaver og Helen R. Lane, 
Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1969, bls. 26.
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The mere word “freedom” is the only one that still excites me. I deem it 

capable of indefinitely sustaining the old human fanaticism. It doubtless 

satisfies my only legitimate aspiration. Among all the many misfortunes to 

which we are heir, it is only fair to admit that we are allowed the greatest 

degree of freedom of thought. […] To reduce the imagination to a state of 

slavery […] is to betray all sense of absolute justice within oneself.45

Það er frelsið sem Breton hefur mikinn áhuga á – hann segir það vera það eina sem æsi hann. 

Samkvæmt honum er það frelsi til hugsunar sem er einn af gullmolum tilvistar 

mannskepnunnar. Það má því ekki undir neinum kringumstæðum fletja ímyndunaraflið út, 

heldur er nauðsynlegt að virkja það og nýta, því ellegar svíkur einstaklingurinn sjálfan sig.

By contrast, the realistic attitude, inspired by positivism, from Saint Thomas 

Aquinas to Anatole France, clearly seems to me to be hostile to any intellectual 

or moral advancement. I loathe it, for it is made up of mediocrity, hate and dull 

conceit. It is this attitude which today gives birth to these ridiculous books, 

these insulting plays.46

Breton ræðst beint á raunsæið og segir það, beinum orðum, óvinveitt vitsmunalegum og 

siðferðislegum framförum. Mætti skilja hann sem svo að meðalmennskan sem hann telur 

raunsæið vera, standi súrrealismanum að baki því það heftir ímyndunaraflið. Frelsið er þó 

ekki það eina sem skilur raunsæið frá súrrealismanum.

It was, apparently, by pure chance that a part of our mental world which we 

pretended not to be concerned with any longer – and, in my opinion by far the 

most important part – has been brought back to light. For this we must give 

thanks to the discoveries of Sigmund Freud.47

Breton heldur áfram um drauma:

                                               
45 Sama, bls. 4-5.
46 Sama, bls. 6.
47 Sama, bls. 10.
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It is, in fact, inadmissible that this considerable portion of psychic activity 

(since, at least from man’s birth until his death, thought offers no solution of 

continuity, the sum of the moments of dream, from the point of view of time, 

and taking into consideration only the time of pure dreaming, that is the dreams 

of sleep, is not inferior to the sum of the moments of reality, or to, be more 

precisely limiting, the moments of waking) has still today been so grossly 

neglected.48

Það eru því draumar sem ættu að fá meiri athygli, því draumarnir eru jafn mikilvægir og 

raunveruleikinn og talsverðum tíma á lífsleiðinni er eytt í að dreyma. Draumana útskýrir 

Breton með ítarlegri hætti:

Within the limits where they operate [...] dreams give every evidence of being 

continuous and show signs of organization. Memory alone arrogates to itself 

the right to excerpt from dreams, to ignore the transitions, and to depict for us 

rather a series of dreams than the dream itself. By the same token, at any given 

moment we have only a distinct notion of realities, the coordination of which is 

a question of will.49

Þessi punktur Breton er einkar áhugaverður þegar hugsað er til súrrealískrar kvikmyndagerðar 

líkt og komið verður að í greiningunni á Un Chien Andalou og L‘Age d‘Or hér á eftir. En í 

þessum kvikmyndum renna atriðin í gegnum skjáinn án þess að virðast hanga saman með 

hefðbundinni frásögn – líkt og í draumi – þó að Breton sé hér ekki að ræða beint um 

kvikmyndir. Hann trúir þó að raunveruleikinn og draumar muni renna saman í algjöran 

raunveruleika: súrveruleika (e. surreality). 

Til að skapa list innan þessa ramma kynnir Breton ákveðið ferli. Þar sem hann er 

rithöfundur, lýsir hann þessu ferli sérstaklega fyrir skrif. Í þessu felst að skrifa, eins og hægt er 

án þess að hugsa, stoppa eða breyta því sem komið er á blaðið.50 Útkoman hefur sín sérstöku 

einkenni:

                                               
48 Sama, bls. 10-11.
49 Sama, bls. 11.
50 Sama, bls. 21-24.
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To you who write, these elements are, on the surface, as strange to you as they 

are to anyone else, and naturally you are wary of them. Poetically speaking, 

what strikes you about them above all is their extreme degree of immediate 

absurdity, the quality of this absurdity, upon closer scrutiny, being to give way 

to everything admissible, everything legitimate in the world: the disclosure of a 

certain number of properties and of facts no less objective, in the final analysis, 

than the others.51

Þessi útkoma er það sem flestir þekkja sem einkenni súrrealískra listaverka; það er að þau 

virðast, við fyrstu sýn, vera – án þess að hafa betra orð yfir það – fáránleg.

Þrátt fyrir að hún virðist oft á tíðum vera handahófskennd og fáránleg má sjá af 

stefnuyfirlýsingu Breton að mikil hugsun býr að baki hugmyndum súrrealismans. 

Hugsanafrelsið, samspil drauma og raunveruleika og sjálfvirkni í listsköpun eru atriði sem 

hafa verður í huga þegar súrrealískar kvikmyndir Buñuel eru skoðaðar. Þegar það er gert, er 

mögulegt að horfa á þær, ekki bara sem handahófskennda röð atburða heldur listsköpun sem 

fylgir ákveðinni hugmyndafræði og hefur sín eigin sterku einkenni.

3.2 Un Chien Andalou

Luis Buñuel kynntist Salvador Dalí meðan hann stundaði nám í Madrid. Þeir höfðu báðir 

áhuga á Súrrealisma og skrifaði Buñuel ljóð að súrrealískum hætti en kvikmyndir voru þó 

hans helsta áhugasvið. Árið 1929 skrifaði hann handrit með Dalí og fékk fjármagn frá móður 

sinni til að kvikmynda það. Útkoman var Un Chien Andalou – líklega þekktasta súrrealíska 

verk kvikmyndasögunnar.52

Þegar horft er á myndina birtist hún áhorfandanum sem draumur eða röð drauma. 

Millitextar eru notaðir en tímasetningarnar sem þeir birta eru algjörlega órökréttar. Fyrsti 

millitextinn, með orðunum „Einu sinni var“, gefur til kynna einhverskonar ævintýri.53 Síðari 

                                               
51 Sama, bls. 24.
52 Bill Krohn, Luis Buñuel: The Complete Films, ritstj. Paul Duncan, Köln: Taschen, 2005, bls. 19.
53 Raymond Durgnat, Luis Bunuel, Berkeley, CA: University of California Press, 1967, bls. 23.
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textar flakka hinsvegar fram og til baka í tíma – jafnvel mörg ár í senn – sem ýtir undir 

draumkennda atburðarrásina. 

Frásögnin er heldur ekki hefðbundin frásögn, en atriðin virðast oft á tíðum hafa litla 

eða enga tengingu hvort við annað. Raymond Durgnat lýsir myndinni með eftirfarandi orðum:

„Un Chien Andalou is seventeen minutes of pure, scandalous, dream-imagery, a stream of 

images from which any which could be given a rational meaning was rigorously excluded.“54

Strax í upphafsatriði myndarinnar kemur í ljós hversu hneykslandi myndin er í raun og veru. Í 

því sést maður brýna rakvélarblað, síðan er skipt yfir á ský sem færast fyrir tunglið áður en 

skipt er aftur á manninn þar sem hann heldur auga stúlkunnar opnu. Þegar rakvélarblaðið 

nálgast augað bíður maður eftir klippingu yfir í eitthvað annað – þegar skýið fer framhjá 

tunglinu er búið að gefa í skyn að hann muni skera augað – en þó býst maður ekki við því að 

það verði sýnt. Hinsvegar er engu haldið aftur og sýnt í nærmynd þegar rakvélarblaðið sker í 

gegnum augað og dælist úr því vökvi – til að gera atriðið notaði Buñuel auga úr kú sem hafði 

verið slátrað. Á þessum tímapunkti er áhorfandinn fangaður af myndinni og búið að byggja 

upp spennu og eftirvæntingu því þegar myndin hefst svona, má eiga von á að eitthvað fleira 

hneykslanlegt líti dagsins ljós.

Í næsta atriði hjólar drengur eftir götunni með kassa um hálsinn. Durgnat ritar 

eftirfarandi um atriðið: „He cycles with his hands on his thighs – masturbation, perhaps, or 

ostentatiously not touching his genitals. The feminine atmosphere of his frills suggest that 

he’s been castrated – a quid pro quo, maybe, for the infantile sadism indulged in the 

prologue.“55 Það er hugsanlega eilítið vafasamt hvernig Durgnat les þetta tiltekna atriði. Eins 

og Bill Krohn bendir á eru kassar ein af þráhyggjum Buñuel.56 Röndóttur kassinn er einnig 

staðsettur þannig í rammanum að athygli áhorfanda beinist strax að honum og vekur upp 

forvitni um hvað sé inni í honum. Í rauninni er ónauðsynlegt að leggja meiri merkingu í þetta 

tiltekna atriði en að hér sé Buñuel að stríða áhorfandanum og gera hann forvitinn um innihald 

kassans. Það er hinsvegar aldrei upplýst hvað er inni í kassanum, hann er alltaf jafn mikil 

ráðgáta og forvitninni um innihald hans er aldrei svalað.

Krohn bendir einnig á að skordýr séu meðal þráhyggja Buñuel og þau má einnig finna 

í myndinni.57 Maðurinn sem sást á hjólinu er nú staddur inni í herbergi, kominn í jakkaföt og 

mun karlmannlegri en áður. Þegar hann lítur á höndina á sér koma maurar skríðandi út úr 

                                               
54 Sama, bls. 22.
55 Sama, bls. 24.
56 Krohn, bls. 17.
57 Sama, bls. 16.
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henni. Þetta atriði með skordýrunum er í rauninni uppbygging fyrir næsta atriði. „(In French, 

‘avoir les fourmis’, ‘to have ants’ means ‘to have pins and needles’, i.e. blood flowing again 

in a limb which has gone to sleep.) There is a renewal of phallic desire.“58 Punkturinn sem 

Durgnat vekur þarna athygli á er einkar áhugaverður og gæti yfirsést mönnum ef þeir kunna 

ekki frönsku. Franska orðatiltækið gefur Buñuel tækifæri til að koma maurunum fyrir í 

myndinni ásamt því að láta þá gefa til kynna hvað sé í vændum. 

Maðurinn nálgast konuna, káfar á henni og er greinilegt af gjörðum og svipbrigðum 

hans hvað hann vill. Konan hörfar út í horn og býr sig undir að verja sig með tennisspaða sem 

hún grípur af veggnum. Hann getur hinsvegar ekki nálgast hana í horninu, leitar að einhverju 

til að ráðast á hana með og grípur í tvo reipisenda en þegar hann ætlar að færa sig áfram er 

honum það ómögulegt vegna þess að reipin eru fest í píanó, presta og dauða múlasna. Durgnat 

túlkar þetta sem dauðyfli menntunar hans.59 Punktur Durgnat um menntunina og húsgögnin er 

áhugaverður. Hugsanlega mætti lesa atriðið svo að píanóið tákni hástéttina, og þar með 

hámenningu og asnarnir merki að sú listsköpun sem hingað til hefur verið stunduð sé rotnandi 

lík – og þá um leið að það sé súrrealisminn sem sé það sem koma skal. Hugsanlega deilir 

Buñuel þeirri skoðun Breton að raunsæið sé óvinveitt vitsmunalegum og siðferðislegum 

framförum. Súrrealisminn heftir ekki ímyndunarafl listamannsins, líkt og raunsæið, heldur 

virkir það og nýtir. Prestarnir tákna augljóslega trúarbrögð og allir hlutirnir saman 

samfélagsleg gildi sem hindra manninn í að nauðga konunni.

Samfélagsleg ádeila kemur aftur fyrir í myndinni stuttu síðar. Í þetta skiptið heldur 

maðurinn úr fyrra atriðinu á bókum sem breytast í byssur og skýtur hann annan mann. 

„Books-into-guns suggests that education and culture, designed to make the cyclist a moral 

and sensitive soul, have become ways of throwing off these constraints.“60 Í rauninni er það 

með því valdi sem byssurnar gefa honum sem maðurinn getur farið framhjá þeim 

samfélagslegu gildum sem hann gat ekki komist hjá áður. Með þeim getur hann gert eins og 

honum sýnist og mætti kannski skilja þetta á þann hátt að vopnabrölt og hernaður geri 

mönnum kleift að fara fram með þeim hætti sem annars væri ógjörningur í samfélagi 

samtímans. Einnig er vert að nefna að byssurnar geta einnig verið einskonar fallusartákn sem 

tákna karlmennsku þess sem á þeim heldur.61 Maðurinn er því orðinn fullvaxta karlmenni 

                                               
58 Durgnat, bls. 27.
59 Sama, bls. 30.
60 Sama, bls. 33.
61 Sama, bls. 33.
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þegar hann heldur á byssunum og er ekki lengur haldið aftur af þeim gildum sem honum voru 

kennd í æsku.

Það sem er áhugavert við Un Chien Andalou er að í myndinni má finna mikið af því 

sem mun einkenna seinni verk Buñuel. Við gerð hennar hafði hann mjög frjálsar hendur, að 

miklu leyti vegna þess að frásögnin er óhefðbundin og gat hann því sett inn í myndina hluti og 

atriði eins og honum sýndist. Eins og sjá má í næstu köflum, halda margar af þeim 

þráhyggjum sem hér hafa verið kynntar til sögunnar áfram að birtast í seinni verkum hans þótt 

að stíllinn hans hafi þróast í átt að hefðbundnara frásagnarformi.

3.3 L‘Age d‘Or

L‘Age d‘Or er önnur kvikmyndin sem Buñuel leikstýrði og eins og Un Chien Andalou skrifaði 

Buñuel hana með Salvador Dalí. Myndin hefur eilítið öðruvísi uppbyggingu heldur en Un 

Chien Andalou að því leytinu til að hún hefur lauslegan söguþráð en er ekki samansafn af alls 

óskyldum atriðum.

Myndin fjallar um par og í gegnum alla myndina eru senur sem segja frá 

ástarsambandi parsins. Allar tilraunir þeirra til að elskast enda með því að þeim er stíað í 

sundur og gengur sambandið hjá þeim ekki á neinn hátt. Undir lokin, yfirgefur konan 

manninn og kyssir föður sinn.

Í myndinni tekur Buñuel ríkið og kirkjuna fyrir, ásamt því að deila á félaga sína í 

Súrrealistahreyfingunni. Súrrealistarnir voru á þessum tíma allir meðlimir í franska 

kommúnistaflokknum. Buñuel hafði þó sínar efasemdir um samband Súrrealistanna og 

kommúnistanna og yfirgaf Súrrealistahreyfinguna árið 1932. Í byrjun myndarinnar sjáum við 

hóp af mönnum sem eiga í stríði við ríkjandi öfl. Fjórir erkibiskupar birtast á eyjunni þar sem 

hópurinn heldur til og þegar hópurinn leggur af stað til að berjast við erkibiskupana fara þeir í 

ranga átt og detta niður einn af öðrum. Buñuel er í rauninni að gagnrýna Súrrealistana fyrir að 

vera ekki nógu samhæfðir.

But the satire is too pointed to be accidental. Not only had the Surrealists 

launched a revolution of the human mind, they had all joined the French 

Communist Party, hoping to be the artistic vanguard of the Revolution with a 
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capital R. Buñuel, one of the first to join, obviously had his doubts about the 

efficacy of the alliance. In 1932 he was part of a group who left the movement 

to pursue more serious forms of political activism.62

Mætti skilja þetta sem svo að Buñuel finnist súrrealistarnir ekki standa nógu þétt saman. Hver 

þeirra fetur sína eigin leið og af því leiðir að þeir falli einn af öðrum í stað þess að standa 

saman sem einn til að mynda sterkari heild. Hann hefur greinilega ekki verið einn um þessa 

skoðun sína þar sem að fleiri yfirgáfu hreyfinguna á sama tíma. „The Bishops, though dead, 

triumph. [...] Although the Bishops are by now heaps of bones and gorgeous robes, society 

respectfully tips its hat to them, and proceeds with the ceremony, laying the foundation stage 

for the Golden Age.“63 Það mætti skilja þetta sem svo að Buñuel hafi enga trú á því að 

Súrrealistarnir muni á endanum hafa roð í kirkjuna, þó að kirkjan sé í rauninni dauð stofnun. 

Áhrif kirkjunnar í þjóðfélaginu eru of mikil og Súrrealistarnir of sundraðir til að geta breytt 

þjóðfélaginu af einhverju viti.

Þrátt fyrir að Buñuel hafi ekki trú á því að Súrrealistarnir muni ráða við að eyða því 

tangarhaldi sem kirkjan hefur í nútíma þjóðfélagi fær kirkjan sinn skammt af gagnrýni í 

myndinni. Í einu atriði myndarinnar sjáum við söguhetjuna henda koddum og öðrum hlutum 

út um glugga.

He hurls them out of the window, and after them all the pianos, mules and 

priests of our culture. But in this case, the symbolism is dominated by the 

phallic motif: a long-beamed wooden plough, a burning Christmas tree, a 

giraffe, and two bishops, who manage to scramble off, carrying their croziers 

(he denies all values).64

Eins og Durgnat bendir á mætti sjá einhverja fallíska tengingu í þessum hlutum. Hinsvegar 

mætti horfa framhjá því og íhuga hlutina sjálfa í samfélagslegu samhengi. Höfnunin felst í 

afturhaldssemi (plógurinn), sem er verkfæri sem þarf ekki að spenna á dýr lengur eftir tilkomu 

dráttarvélarinnar. Jólatréð og biskuparnir tákna kristnina sem Buñuel hafnar og gefur til kynna 

að best væri einfaldlega að henda þessum hlutum út um gluggann. Þá ætti einnig að hafa í 

huga að kvikmyndin er súrrealísk, sem útskýrir gírafann. Fáránleikinn er hluti af 
                                               
62 Krohn, bls. 30.
63 Durgnat, bls. 39.
64 Sama, bls. 45.
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súrrealismanum og því þurfa ekki allir hlutir að hafa einhverja sérstaka merkingu. Í þessu 

tilfelli er það einfaldlega húmorinn sem ræður ferðinni – það er fyndið að sjá gírafa vera hent 

út um glugga því það er eitthvað óvænt sem áhorfandinn á ekki von á að sjá.

Harðasta gagnrýni Buñuel á kirkjuna birtist hinsvegar undir lok myndarinnar. „The 

last section of the film projects Christian iconography upon the Sadean universe of The 120 

Days of Sodom; the result is a devastating attack ridiculing the fundamental principles of 

Christianity.“65 Þegar eftirlifendur kynsvallsins koma út sést strax að sá fyrsti lítur út alveg

eins og Jesús. Krohn bendir á að Jacques Lacan hafi skrifað að sadismi eigi betur heima hjá 

kristnum heldur en öðrum.66 Buñuel segir því í rauninni að með kristninni komi það sem fólk 

telur dagsdaglega ógeðfellt og ósmekklegt. Í rauninni sé ekki hægt að úthúða öfuguggahætti 

sadismans því hann sé samofinn kristninni og að það sé í rauninni hræsni að ætla annað. 

Buñuel lætur heldur ekki hástéttina sleppa auðveldlega frá myndinni. Við sjáum 

vinnumann á óðalinu skjóta son sinn, fólk flykkjast út á svalirnar til að sjá hvað er að gerast 

en lætur atvikið afskiptalaust og heldur áfram að skemmta sér. Að sama skapi er öllum sama 

um þjónustustúlkuna þegar hún hnígur niður eftir að hafa komið hlaupandi út úr brennandi 

herberginu. Hinsvegar verður allt vitlaust þegar aðalsöguhetjan slær hefðarkonuna utanundir. 

„On one level, the two incidents indicate the indifference of high society to society as a 

whole.“67 Hefðarfólkið er svo upptekið af sjálfu sér að það getur með engu móti sýnt neina 

samkennd með þeim sem það telur tilheyra lægri stétt; allt snýst um hvað er að gerast í þeirra 

lífi og þó að hin tvö atvikin séu mun alvarlegri heldur en kinnhesturinn, er hann það eina sem 

hefðarfólkið tekur nærri sér.

Af öðrum þráhyggjum Buñuel sem birtast í myndinni eru kvenmannsfætur og skordýr. 

Þó að þessir hlutir leiki ekki aðalhlutverk í myndinni eru þeir hluti af myndefninu. Buñuel

beinir athygli áhorfandans að þeim og hugsanlega hefur hann sett þá í myndina sem 

einhverskonar sjónræna nautn fyrir áhorfandann. Hann deilir sínum eigin þráhyggjum með 

áhorfandanum í formi myndefnisins til að áhorfandinn geti einnig notið þeirra.

                                               
65 Vicente Sánchez Biosca, „Scenes of Liturgy and Perversion in Buñuel“, Luis Buñuel: New Readings, ritstj. 
Peter William Evans & Isabel Santaolalla, London: British Film Institute, 2008, bls. 173.
66 Krohn, bls. 35-6.
67 Durgnat, bls. 41.
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3.4 Samantekt

Í Un Chien Andalou og L‘Age d‘Or fær maður að kynnast Buñuel sem 

kvikmyndagerðarmanni. Sýn hans á samfélagið og trúarbrögð spila stórt hlutverk í báðum 

myndunum ásamt því að kynna til sögunnar þráhyggjur hans – þegar þær spila ekki 

aðalhlutverk í formi efnis þá eru þær engu að síður hluti af umhverfinu eða í bakgrunni.

Myndirnar eru báðar súrrealískar og hefur Buñuel því hugsanlega frjálsari hendur hér 

til að gera það sem hann vill og til að koma sínu á framfæri heldur en þegar hann er að vinna 

við gerð kvikmynda sem lúta hefðbundnari frásögn og söguboga (e. story arch). Hvað sem því 

líður, kynnist maður Buñuel og því sem einkennir hann sem kvikmyndagerðamann vel í 

þessum fyrstu tveimur myndum hans.

4. Mexíkó

Eftir kvikmyndirnar Un Chien Andalou og L‘Age d‘Or var ferill Buñuel óreglulegur. Mætti 

segja að hann hafi horfið af sjónarsviðinu þar til hann komst aftur á sjónarsviðið með Los 

Olvidados, þriðju myndinni sem hann gerði í Mexíkó. Hún hlaut alþjóðlegt lof gagnrýnenda,

þar á meðal Frakkans virta André Bazin. Flestir gagnrýnendur eru einnig sammála um að 

maður sem bjó til jafn hneykslanlegar myndir, eins og tvær fyrstu súrrealísku myndirnar hans, 

hafi mjög líklega átt í einhverjum erfiðleikum með að aðlaga sig að kvikmyndaiðnaðinum í 

Mexíkó. Fyrstu myndirnar sem hann gerði þar voru ópólitískar og virtist Buñuel hafa beygt 

sig undir venjur hefðbundinnar mexíkóskrar kvikmyndagerðar.68

Þegar fjallað er um kvikmyndir Buñuel eru mexíkósku myndirnar hans oft skildar 

útundan og jafnvel taldar skipta engu máli. Samt ætti að taka tillit til þess að í þeim 

kvikmyndum sem hann gerði í Mexíkó, fór Buñuel fyrst að nota klassíska frásagnartækni og 

gætir þeirra áhrifa í seinni myndum hans.69 Einnig sýndi Buñuel fram á það með mexíkóskum 

                                               
68 Ernesto R. Acevedo-Muñoz, Buñuel and Mexico: The Crisis of a National Cinema, Berkeley, CA: University 
of California Press, 2003, bls. 32.
69 Sama, bls. 2-4.
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myndum sínum að hann gæti komið persónulegum þráhyggjum sínum fyrir í grínmyndum og 

melódrama aðgengilegu almennum áhorfendum.70

Í þessum kafla verður fjallað um kvikmyndir frá þessu tímabili á ferli Buñuel og þær 

greindar. Myndirnar sem um ræðir eru Los Olvidados (Hinir gleymdu, 1950), El Bruto (1953), 

The Young One (Hin unga, 1960), Viridiana (1961), El Ángel Exterminador (Útrýmandi 

engillinn, 1962) og Simón del Desierto (Símon eyðimerkurinnar, 1965). Þó ber að nefna að 

Viridiana var verkefni sem gerði Buñuel kleift að snúa aftur til Spánar þar sem myndin var 

gerð. Í þessari umfjöllun er hún þó flokkuð meðal mynda frá mexíkóska tímabilinu af þeirri 

ástæðu að þegar hann gerði myndina hafði hann um langt skeið starfað við kvikmyndagerð í 

Mexíkó. Enn fremur hélt hann áfram að leikstýra kvikmyndum í Mexíkó eftir Viridiana. 

Hugsanlega var kvikmyndin samt hvati að því að hann snéri til baka til Evrópu og hóf að búa 

til myndir þar á nýjan leik.

4.1 Los Olvidados

Myndin fjallar um tvo drengi í Mexíkóborg sem báðir eru meðlimir í götugengi. Sá eldri, 

Jaibo, er nýsloppinn út af betrunarheimili og kominn aftur í gamla hverfi sitt þar sem hann 

heldur áfram uppteknum hætti og stundar glæpastarfsemi. Sá yngri, Pedro, býr með móður 

sinni og á erfitt uppdráttar þó svo að hann reyni að halda sig frá glæpunum með því að vinna 

en aðstæður hans gera honum erfitt fyrir. Pedro þráir ást móður sinnar en hún neitar honum 

um hana vegna þess að hann er afkvæmi nauðgunar. Á endanum tælir Jaibo móður Pedro, 

drepur Pedro en er sjálfur skotinn af lögreglunni.

Kvikmyndin Los Olvidados markar ákveðinn vendipunkt í mexíkóskum 

kvikmyndaiðnaði. Hún tengist áhyggjum sem samtíma mennta- og listamenn höfðu af

menningu, pólitík og efnahag á þessum tíma og er stundum séð sem sýn útlendings á 

Mexíkó.71 Buñuel kom með eitthvað nýtt inn í mexíkóskan kvikmyndaiðnað. Hann var bæði 

Evrópumaður og súrrealisti en í kringum 1950 voru gullaldarár mexíkóska 

kvikmyndaiðnaðarins og melódrama þess ekki öll. Í myndum þess voru karlmenn sterkir, 

konur fallegar og ást orð sem hafði rómantíska áru í kringum sig. Hugsanlega var mesta 

                                               
70 Thompson & Bordwell, bls. 383.
71 Acevedo-Muñoz, bls. 57.
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áfallið við að sjá myndina að hún hafði engar stjörnur og erfitt er að ímynda sér kvikmynd þar 

sem persónurnar búa yfir færri aðdáunarverðum eiginleikum eða einhverju sem skapað gæti 

samkennd með þeim.72

Við lestur myndarinnar kemur sterkt upp þemað um sifjaspell og Ödipusarkomplexa. 

Stephen Hart tekur þetta saman með eftirfarandi hætti:

1. Pedro who (who is not quite Oedipus) does not sleep with his mother, 

though, as his dreams suggests, he has harboured Oedipal fantasies about her, 

and is instead rejected by her.

2. Jaibo (who is not quite Oedipus) does not kill his father or sleep with his 

mother, but he does sleep with his friend’s mother, at which point he becomes 

the surrogate father of his friend.

3. Pedro (who is not quite Oedipus) does not kill his father (Jaibo), although he 

attempts to do so; instead he is killed by his own father (Jaibo).

4. Carmelo (who is not quite Oedipus) nevertheless suffers his blindness; it is, 

perhaps, transferred – metaphorically speaking – to him from Jaibo as a result 

of the latter’s misdeeds.73

Peter William Evans bendir einnig á að þar sem Pedro og Jaibo eru vinir mætti jafnvel líta svo 

á að þeir séu annað sjálf hvors annars.74 Það er því búið að breyta grísku goðsögninni og 

„írónísera“ hana.75 Á vissan hátt mætti segja að myndin fari með goðsögnina á annað plan. 

„But the films goes beyond these limits of tragedy in the derisory obliteration of Pedro, 

without the consolatory moral assertions with which we tend to sentimentalise the more 

ferocious Greek spirit. It goes beyond Greek tragedy by also being Jaibo’s tragedy.“76 Ef litið 

er á Jaibo og Pedro sem sitthvora hliðina á sömu myntinni kemur upp sú staða að Jaibo virðist 

sýna framtíð Pedro á vissan hátt; það er hvernig Pedro yrði að öllum líkindum þegar hann 

eldist. Samband hans við móður sína myndi samkvæmt þessu enda með sifjaspelli, líkt eins og 

                                               
72 Stephen Hart, „Buñuel‘s Box of Subaltern Tricks: Technique in Los Olvidados“, Luis Buñuel: New Readings, 
ritstj. Peter William Evans & Isabel Santaolalla, London: British Film Institute, 2004, bls. 68.
73 Hart, bls. 74.
74 Peter William Evans, „Los Olvidados and the ‘Uncanny’“, The Films of Luis Buñuel: Subjectivity and Desire, 
Oxford: Oxford University Press, 1995, bls. 86.
75 Hart, bls. 74.
76 Durgnat, bls. 62.
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hann þráir ef marka má drauma hans og Jaibo hefur nú þegar náð fram í sínu sambandi við 

móður Pedro.

Ödipusargoðsögnin birtist einnig með öðrum hætti í myndinni eins og Hart bendir á 

hér að framan. Hún sést einnig með aðstoð persónu blinda betlarans Carmelo. Í klassísku 

goðsögninni drepur Ödipus föður sinn og giftist móður sinni án þess að vita að hún sé móðir 

hans. Þegar hann uppgötvar það, tekur hann úr sér augun. Blindan var þá refsing guðanna 

fyrir hvað hann hafði gert. Carmelo minnir á blinda spámanninn Tiresias frá Þebu sem 

þekktur var fyrir skyggnigáfu sína.

In that final scene in which he mouths his triumphant words, Carmelo becomes 

the voice of society which, via the juridical system, condemns ‘los olvidados’ 

to death, and – metaphorically speaking – to societal invisibility. [...] Los 

olvidados hints at the idea that we are often blind to what we do not want to see 

(for example, the physically deformed, the mentally deformed, the subaltern).77

Þó að Hart tali um það í umfjöllun sinni að Carmelo minni á Ödipus og að blindan sé færð frá 

Jaibo yfir á hann með myndhverfum hætti er vísunin í Tiresias talsvert sterkari. Hann er sem 

spámaður og þó að myndin fylgi grísku goðsögninni ekki bókstaflega, passar hann ekki beint 

inn sem Ödipus og minnir mun meira á Tiresias. Í myndinni eru því Jaibo og Pedro saman 

sem einn Ödipus og Carmelo sem Tiresias. Síðasti spádómur Carmelo segir að þó búið sé að 

sýna okkur aðstæður þeirra sem minna mega sín í Mexíkóborg muni þjóðfélagið hunsa þá og 

ekkert breytast. 

Í myndinni tekst Buñuel að sýna samfélagslegar aðstæður sumra ungmenna í 

fátækrahverfum Mexíkóborgar og á sama tíma goðsögnina um Ödipus á áhugaverðan máta. 

Hugsanlega hefur hann sem útlendingur séð eitthvað sem innfæddir höfðu kosið að leiða hjá 

sér lengi og reynt að koma því fram á sjónarsviðið svo að fólk verði að takast á við 

raunveruleikann. Það er hugsanlega vegna þessa sem myndin fékk svona sterk viðbrögð; fólk 

var ekki tilbúið til að horfast í augu við hvernig sumir höfðu það.

                                               
77 Hart, bls. 75.
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4.2 El Bruto

El Bruto er hugsanlega dæmi um það hvernig kvikmyndaiðnaðurinn getur sett slíkar skorður á 

leikstjóra að hann geti ekki framfylgt því sem hann vill til fullnustu. Sagan sjálf lofar góðu.

Hún fjallar um Pedro sem er ráðinn af kaldrifjaða húseigandanum Andrés til að hræða 

leiðtoga hóps af íbúum í byggingunni sem Andrés á og vill rífa svo hann geti selt landeignina. 

Íbúarnir berjast saman gegn því að Andrés sé fleygi þeim á dyr. Pedro er síðan tældur af 

Paloma, konu Andrés. Eftir að Pedro drepur óvart einn leiðtogann, verður hann ástfanginn af 

Meche dóttur hans. Bálreið við þessi tíðindi, segir Paloma Andrés að Pedro hafi nauðgað 

henni. Pedro og Andrés takast á sem endar með því að Andrés deyr. Paloma segir lögreglunni 

að Pedro sé sökudólgurinn og lögreglan endar á að skjóta Pedro. Hinsvegar var Buñuel 

neyddur til að endurskrifa handritið alveg frá byrjun og útkoman olli almennt vonbrigðum.78

„In a post-mortem on his next film, Buñuel commented: ‘El Bruto might have been all right. 

Alacoriza’s and my scenario was quite interesting, but they made me change it all, from top to 

bottom. Now it’s just another film, with nothing extraordinary about it....’”79 Það virðist því 

vera að Buñuel sjálfur hafi ekki verið sérstaklega ánægður með útkomuna. Þó má finna 

áhugaverða punkta við myndina í tengslum við feril Buñuels í heild sinni.

Aðalleikari myndarinnar, Pedro Armendáriz, er ein af stjörnum klassískrar mexíkóskar 

kvikmyndagerðar. Í El Bruto er hann hinsvegar settur í hlutverk sem gengur þvert á 

stjörnuímynd hans.

The decision to cast Armendáriz completely against type (and, 

uncharacteristically, without his mustache) was already a form of revision: he 

inevitably brought with him many years of stardom as the quintessential noble, 

manly, virtuous, handsome, almost picture-perfect, masculine hero in dozens of 

films. In El bruto [...], Armendáriz plays a slow-thinking thug who is hired by 

an evil landlord to bully his rebellious tenants, who are resisting his eviction 

orders.80
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80 Acevedo-Muñoz, bls. 126.
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Þar sem búið var að neyða Buñuel til að endurskrifa handritið að myndinni hefur hann 

hugsanlega viljað fá einhvern í hlutverkið sem kæmi til með að skapa samúð með 

aðalsöguhetjunni. Í myndum sínum reynir Buñuel oftast að forðast það að sýna persónur sínar 

sem of einfaldar – illar eða góðar. Hann reynir frekar að gera áhorfandann meðvitaðan um að 

allir hafi sína góðu og slæmu hliðar og að fá áhorfandann til að taka persónur í sátt þrátt fyrir 

galla sína. Hér notar hann stjörnuímynd Armendáriz til að búa til ákveðna samkennd með 

Pedro. Ef hann gerði það ekki væri hættan sú að áhorfandinn myndi einfaldlega ekki sjá 

sjónarmið Pedro heldur einfaldlega afskrifa hann sem skúrk. Þó var það ekki algjörlega án 

vandkvæða að nota stjörnuímynd Armendáriz.81

As a general rule, a Mexican actor would never do on the screen what he 

wouldn’t do in real life. When I was making El bruto in 1952, Pedro 

Armendariz, another one of those who used to shoot off his gun from time to 

time in the studio, refused to wear short-sleeved shirts in the studio because 

tradition had it that this article of clothing was reserved for homosexuals.82

Armendáriz er reyndar í stuttermaskyrtum í kvikmyndinni þannig að Buñuel hefur á endanum 

tekist að sannfæra hann um að klæðast þeim og ganga gegn stjörnuímynd sinni. Acevedo-

Muñoz bendir einnig á að svona spenna milli leikara og persónu hafi verið sjaldgjæf í Mexíkó 

og sýnir helst að Buñuel hafði náð ákveðinni stöðu innan kvikmyndaiðnaðarins þar.83

Myndin rannsakar einnig nokkur samfélagsleg málefni sem voru í tísku á þessum tíma. 

Hún fjallar um getuleysi fátækra gegn lögum og hagsmunum einkaaðila og þörf þeirra fátæku 

fyrir því að standa saman til að berjast gegn óréttlæti. Einnig sýnir söguþráðurinn vandamál 

hraðrar borgarvæðingar þar sem selja á landið til aðila sem vilja byggja svæðið upp. Buñuel

hafði áður gert myndir um þessi málefni en El Bruto er augljósara melódrama og sýnir 

söguhetjuna í jákvæðara ljósi.84

Lítið er hægt að sjá af hefðbundnum höfundareinkennum Buñuel vegna þess hversu 

heftandi umhverfið var.

                                               
81 Sama, bls. 129.
82 Luis Buñuel, My Last Sigh, þýð. Abigail Israel, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003, bls. 213.
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As a melodrama, the film is an interesting example of a genre which was not 

the least honourable to be produced by the post-war years. Buñuel expresses 

himself mainly in the asides: the landlord’s derisory home, the erotic egoist 

fury of his young wife. The film’s two aspects reinforce each other, but the 

fusion-point of poetry is never quite attained. 85

Þó má nefna að í mexíkóskum kvikmyndum Buñuel eru yfirstéttarkarlmennirnir venjulega 

menn sem kenna byltingunni eða umbótastefnum um fall sitt.86 Buñuel var sjálfur fæddur inn í 

yfirstétt og yfirstéttin kemur iðulega fyrir í kvikmyndum hans. Því mætti hugsanlega segja að 

í þessari mynd hafi hann gengið eins langt og hann gat í að koma einhverju af lífsspeki sinni í 

myndina þótt að útkoman hafi valdið honum vonbrigðum. 

4.3 The Young One

The Young One er önnur kvikmynd Buñuel sem er á ensku og gerði hann hana í samvinnu við 

George Pepper og Hugo Butler, en þeir voru báðir neyddir til að yfirgefa Bandaríkin og 

bjuggu í Mexíkó á sama tíma og Buñuel.87 Myndin fjallar um svertingjann Traver sem er á 

flótta undan réttvísinni eftir að hann var sakaður um að hafa nauðgað eldri hvítri konu. Hann 

lendir á eyju þar sem Miller og Evvie búa. Miller hefur tekið að sér að sjá um Evvie eftir að 

forráðamaður hennar, Pee Wee, lést. Til að komast af eyjunni þarf Traver að næla sér í  bensín 

á bátinn sinn og kaupir hann það af Evvie, ásamt mat og byssu. Þegar Miller kemur til baka 

og fréttir af ferðum Travers, eltir hann uppi og fær hann til að vinna fyrir sig. Nokkru síðar 

koma Jackson og presturinn Fleetwood til eyjunnar með þær fregnir að svartur maður sé á 

flótta undan réttvísinni. Miller áttar sig á að það er Traver og hafa þeir uppi á honum. Í fyrstu 

ætla þeir sér að hengja hann en presturinn sannfærir þá um að fara með hann í bæinn til að 

hann geti fengið sanngjörn réttarhöld. Áður en þeir geta farið með hann í bæinn sleppur 

Traver og eltir Jackson hann uppi til að drepa hann. Mennirnir tveir takast á og hefur Traver 

betur í þeirri viðureign. Miller sér að sér og hjálpar Traver að sleppa.
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Af því sem hingað til hefur verið skrifað um myndina hefur fókusinn oftast verið á 

kynþáttahatur og sifjaspellsminni í anda Lolitu Vladimir Nabokovs. Einnig hefur því verið 

fleygt fram að myndin sé ein af ópersónulegustu myndum Buñuel, en hann sagði sjálfur að 

hún væri ein persónulegasta myndin hans – það væri margt í henni, til dæmis köngulærnar, 

hænurnar, fæturnir á líkinu og hlutleysið sem gerðu hana persónulega.88

Hvað sem því líður er ekki hægt að horfa framhjá kynþáttahatrinu í myndinni því það 

er svo samofið sögunni. Miller er ekki jafn slæmur og Jackson og er það hugsanlega vegna 

þess að bæði Traver og Miller voru í hernum. „But when Travers and Miller at gunpoint swap 

army reminiscences, each braggingly trying to put the other down, their exchanges, even in 

their negativity, imply the possibility of equality.“89 Á þessum tímapunkti virðist eiga sér stað 

breyting í hugarfari Millers sem tekur að líta á þá tvo sem jafningja. Að þessu leyti er Miller 

frábrugðin Jackson, sem á sér enga von um að breytast eða verða betri maður. Breytingin hjá 

Miller nær þó ekki hámarki fyrr en hann áttar sig á því að hann hafði rangt fyrir sér um 

Traver. „Class solidarity, male solidarity, a desire to impress Evvie, a crusty heart opened up 

by love, a little self-knowledge and a little blackmail join forces in Miller to produce a happy 

ending.“90 Til að binda endi á kynþáttafordóma sína þurfti Miller einungis að kynnast Traver. 

Mætti því draga þá ályktun að Buñuel sé að segja að fordómar af þessu tagi geti verið 

minnkaðir til muna ef fólk tekur tíma til að kynna sér málin í staðinn fyrir að dæma fyrirfram. 

Buñuel stenst þó ekki mátið og tekur kirkjuna fyrir í myndinni líka. Presturinn sem ætti að 

öllu jöfnu að vera á þeim stað sem Miller endar á er sjálfur uppfullur af fordómum eins og 

sést þegar hann snýr dýnunni á rúminu við eftir að hann kemst að því að Traver er búinn að 

sofa á henni.

Annar hvati að breytingu Miller gæti þó hugsanlega verið samband hans við Evvie. 

Miller þráir samþykki hennar og fer því mýkri höndum um Traver.91 Er þessi breyting á 

Miller samferða þeirri breytingu að hann nauðgaði henni í upphafi en er tilbúinn til að giftast 

henni síðar til að allt sé löglegt. Breytingin sem hann gengur í gegnum í myndinni er „from a 

high-handed sexual and racial mindset to greater sensitivity and moral awareness.“92 Það er í 

rauninni breytingin á Miller sem keyrir myndina áfram og endar sem kjarni hennar. 

                                               
88 Santaolalla, bls. 97.
89 Durgnat, bls. 117.
90 Krohn, bls. 118.
91 Durgnat, bls. 118.
92 Santaolalla, bls. 99.
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Myndin fjallar því að stórum hluta til um kynþáttahatur og ónáttúrulegt samband eldri 

manns við unga stúlku en Buñuel tekst að flétta þetta tvennt saman í persónu Miller og skila 

til áhorfandans kvikmynd sem gæti innihaldið þann boðskap að allt sé mögulegt. Sama hversu 

slæmt eitthvað er í upphafi, þá geta hlutirnir breyst og endað hamingjusamlega.

Durgnat bendir einnig á að myndin fjallar um árekstra menningarkóða. „From one 

angle it is an encounter between two cultural codes. The stress on the negro’s offers to buy 

food and gas from Ewie makes him the representative of a trading, sophisticated city code, in 

contrast to the gamewarden’s rural, almost Wild West atmosphere of property and guns, with 

its racial feudalism.“93 Punkturinn verður áhugaverðari þegar tekið er tillit til þess að Buñuel 

breytti hér upprunalegu sögunni sem myndin er byggð á. Í þeirri útgáfu er Traver strokufangi 

sem Miller veiðir og vegna þess að Traver er siðmenntaður maður, tapar hann lífi sínu undir 

lokin.94 Áhrifin af breytingu Buñuel verða í rauninni þau að borgarmenningin og 

sveitamenningin takast á en í stað þess að annar tapi, ná þeir á endanum sáttum og skilja að 

þeir geta lifað í sátt og samlyndi – að vísu hvor á sínum stað.

Í heildina hefur Buñuel því skapað kvikmynd sem tekur á andstæðum og skoðað 

hvernig árekstur þeirra getur komið á breytingum. Ólíkt mörgum kvikmyndum Buñuel er 

hinsvegar meiri bjartsýni hér og endar allt á farsælan hátt, ekki með sorgarsögu þar sem allt er 

glatað heldur skilja allir sáttir undir lokin, breyttir og betri menn.

4.4 Viridiana

Buñuel flúði borgarastyrjöldina á Spáni, lifði í útlegð og leikstýrði myndum fjarri heimalandi 

sínu – allt þar til hann gerði Viridiana. Hægt er að líta á hana sem persónulega sýn 

leikstjórans og uppgjör við borgarastyrjöldina, þar sem hann tekst á við þann missi sem hann 

mátti þola. Það er því ekki úr vegi að ræða stuttlega þau áhrif sem hún hafði á hann og líf 

hans.

                                               
93 Durgnat, bls. 117.
94 Krohn, bls. 113.
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4.4.1 Borgarastyrjöldin á Spáni

Þegar borgarastyrjöldin braust út á Spáni árið 1936 var Buñuel án fjölskyldu sinnar í Madrid. 

Konan hans hafði farið með barnið þeirra til Parísar einum mánuði áður. Einn morguninn 

vaknaði hann við hljóðin þegar flugvélar vörpuðu sprengjum á Montaña herbúðirnar.95 Hann 

lýsir tilfinningum sínum og ástandinu með eftirfarandi hætti:

The first three months were the worst, mostly because of the total absence of 

control. I, who had been such an ardent subversive, who had so desired the 

overthrow of the established order, now found myself in the middle of a 

volcano, and I was afraid. If certain exploits seemed to me both absurd and 

glorious – like the workers who climbed into a truck one day and drove out to 

the monument to the Sacred Heart of Jesus about twenty kilometers south of 

the city, formed a firing squad, and executed the statue of Christ – I nonetheless 

couldn’t stomach the summary executions, the looting, the criminal acts. No 

sooner had the people risen and seized power than they split into factions and 

began tearing one another to pieces. This insane and indiscriminate settling of 

accounts made everyone forget the essential reasons for the war.96

Þetta var augljóslega ekki auðveldur tími í lífi Buñuel og þó að hann hafi stutt byltinguna var 

hann bæði hræddur, en jafnframt heillaður af henni. Það er tvíræðni af þessu tagi sem lýsir 

persónuleika Buñuel vel. Þrátt fyrir þann hrylling og ótta sem stríðið vekur upp hjá honum, er 

hann engu að síður fær um að finna í því eitthvað sem heillar hann.

Missir góðvinar hans, ljóðskáldsins Federico Lorca, ýtir ennfremur undir tvíræðar 

tilfinningar Buñuels til borgarastyrjaldarinnar. Um þennan velkunna vin sinn skrifar Buñuel:

The news of his death was a terrific shock. Of all the human beings I’ve ever 

known, Federico was the finest. I don’t mean his plays or his poetry; I mean 

him personally. He was his own masterpiece. [...] He read beautifully, and he 

had passion, youth and joy. When I first met him at the Residencia, I was an 

                                               
95 Buñuel, bls. 150.
96 Sama, bls. 153.
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unpolished rustic, interested only in sports. He transformed me, introduced me 

to a wholly different world. He was like a flame.97

Það er einnig áhugavert að hugsa til þess að þó að Buñuel hafi misst mikið í 

borgarastyrjöldinni, var hann samt sem áður ekki einn af ofstækisfullum andstæðingum 

Franco og sá hann ekki sem djöful í mannsmynd.98 Það er mjög lýsandi fyrir Buñuel að þrátt 

fyrir missi góðvinar síns undir kringumstæðum sem Franco stóð fyrir, skilur hann eftir pláss 

fyrir tvíræðni. Þetta má sjá í mörgum kvikmynda hans, þar sem persónur eru ekki dæmdar 

fyrir slæmu hliðar sínar heldur samþykktar með kostum sínum og göllum.

4.4.2 Kvikmyndin sjálf

Buñuel skrifaði Viridiana eftir að framleiðandinn Gustavo Alatriste stakk upp á að þeir gerðu 

mynd saman og gaf Alatriste Buñuel algjört frjálsræði þegar kom að söguvalinu. Handritið 

skrifaði hann með vini sínum Julio Alejandro, sem benti á að þeir myndu þurfa að taka 

myndina upp á Spáni og samþykkti Buñuel það svo lengi sem að þeir myndu vinna með 

framleiðslufyrirtækinu Bardem, sem þekkt var fyrir að vera á móti Franco.99

Í myndinni er margt sem minnir á borgarastyrjöldina. Líkt og Victor Fuentes bendir á:

The scene in which Viridiana washes the floor obsessively (because of her 

possible responsibility in the suicide of her uncle) can be understood as an 

allegory for the desire to purge the great sin of the Civil War and its 

consequences.100

Það er þó fleira í myndinni sem minnir á borgarastyrjöldina og einnig útlegð Buñuels.

Í myndinni hefur Viridiana engan áhuga á að fara í sveitina til að heimsækja frænda 

sinn, heldur var hún neydd til þess af abbadísinni í klaustrinu sem hún bjó í. Hún þarf að 

                                               
97 Sama, bls. 158.
98 Sama, bls. 170.
99 Sama, bls. 233-34.
100 Victor Fuentes, „The constant of exile in Buñuel“, Luis Buñuel: New Readings, ritstj. Peter William Evans & 
Isabel Santaolalla, London: British Film Institute, 2004, bls.159.
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yfirgefa þægindi klaustursins og ferðast til staðar sem vekur upp hjá henni 

óþægindatilfinningu og hefur þar að auki ekkert þar fyrir stafni. Það er því áhugavert að hugsa 

til þess að Buñuel var sjálfur að mestu leyti atvinnulaus í byrjun sinnar útlegðar og vildi fátt 

meira en að snúa aftur til Spánar.101

Eftir áfallið sem Viridiana verður fyrir þegar frændi hennar deyr, byrjar hún að laga 

sig að nýjum aðstæðum og finnur leiðir til að halda sér upptekinni, til dæmis með að vinna við 

bú frænda síns. Þetta er annað atriði sem minnir mjög á reynslu Buñuels, þar sem hann komst 

sjálfur yfir áfallið sem hann varð fyrir í spænsku borgarastyrjöldinni, aðlagaði sig að lífinu í 

útlegð og naut velgengni sem kvikmyndagerðarmaður í Mexíkó.

Persónan Jorge er einkar áhugaverð en hún á margt sameiginlegt með Franco. Alveg 

eins og Franco kom til Spánar með herinn sinn til að koma aftur á röð og reglu, kemur Jorge 

til bús frænda síns til að koma þar á röð og reglu.102 Hann er andlit nýrra tíma og kemur með 

vinnumenn með sér til að koma ökrunum í samt lag og uppfærir búið – sem undir stjórn 

frænda hans er komið í niðurníslu – til nútímalegri hátta. Jorge er mjög kaldlyndur og strangur 

en það er þó erfitt að fyrirlíta hann alveg því sumt af því sem hann gerir er gott. Hann hefur 

eins og margar persónur sem Buñuel skapaði, eiginleika sem fá mann til að líta á hann að 

einhverju leyti í jákvæðara ljósi þrátt fyrir augljósa galla. Þetta er í rauninni sama viðhorf og 

Buñuel hafði gagnvart Franco sjálfum eins og minnst var á hér á undan. Viridiana sjálf 

streitist einnig á móti Jorge í byrjun og það er aðeins undir lok myndarinnar sem hún hættir að 

streitast á móti og sættir sig við hann. Það er hinsvegar einungis eftir að hún er búin að verða 

fyrir ýmsum áföllum.

Endir myndarinnar er einnig áhugaverður að því leytinu til að hann er ekki sá endir 

sem Buñuel ætlaði sér upphaflega. Sá sýndi Viridiana banka á hurðina hjá frænda sínum, 

ganga inn og dyrnar lokast hægt á eftir henni. Þessum endi var hinsvegar hafnað af 

kvikmyndaeftirliti Spánar. Buñuel neyddist því að koma með nýjan endi á myndina sem gefur 

mun sterkar til kynna ástarþríhyrning en sá upprunalegi.103 Svipurinn á andliti Viridiana þegar 

Jorge opnar hurðina segir meira en þúsund orð. Hún er búin að sætta sig við örlög sín og 

hlutskipti í lífinu; búin að sætta sig við að hún getur ekki breytt aðstæðum sínum. Tómt 

augnaráð hennar sýnir þetta á ótvíræðan hátt. Að þessu leyti er hægt að niðurlag Viridiana 

sem viðhorf Buñuel til borgarastyrjaldarinnar og útlegðar sinnar. Hann er sjálfur búinn að 

sætta sig við að sá Spánn sem hann yfirgaf mörgum árum áður er horfinn og verður aldrei 
                                               
101 Sama, bls. 160.
102 Buñuel, bls. 150.
103 Buñuel, bls. 237.
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samur aftur. Á sama hátt og Viridiana er búin að sætta sig við að hún fái engu breytt um 

aðstæður sínar er Buñuel búinn að sætta sig við ríkisstjórn Franco. Þau eru bæði búin að átta 

sig á að hvorugt þeirra getur breytt sínum aðstæðum og hafa fundið leiðir til að lifa með þeim.

Kvikmyndin hefur einnig verið túlkuð með þeim hætti að hún sameini innlæga og 

útlæga útlegð, þar sem Buñuel endurheimtir spænska listræna sköpunargáfu sem var haldið 

fanginni af Franco í langan tíma og kemur henni til heimsbyggðarinnar – þó að myndin hafi 

lengi verið bönnuð á Spáni. Hún hjálpar einnig Buñuel að sætta sig við langa fjarveru sína frá 

spænska tjaldinu.104

Hneykslið sem myndin olli þegar hún var frumsýnd hefur verið borið saman við 

hneykslið sem L‘Age d‘Or olli og þrátt fyrir að hún ynni gullpálmann í Cannes var hún 

bönnuð á Spáni. Fulltrúi kvikmyndastofnunarinnar í Madríd sem veitti verðlaununum viðtöku 

var einnig neyddur til að segja af sér.105 Buñuel skrifar eftirfarandi um hneykslið í 

sjálfsævisögu sinni:

Finally, the affair created such a storm that Franco himself asked to see it, and 

according to what the Spanish producers told me, he found nothing 

objectionable about it. [...] The whole affair still amazes me. I remember when 

Alatriste saw the film for the first time and had nothing to say about it. He saw 

it again in Paris, then twice in Cannes, and again in Mexico City, after which 

he rushed up to me, his face wreathed in smiles. “Luis!” he cried happily. 

“You’ve done it!” It’s wonderful! Now I understand it all!” I had, and still 

have, no idea what he was talking about. It all seemed so simple to me – what 

was there to understand?106

Það er áhugavert hversu mikið í myndinni fellur saman við lífsreynslu Buñuel. 

Þótt að kvikmyndin bjóði upp á slíkan ævisögulegan lestur er hún samt engan vegin 

laus við þau hefðbundnu efnistök sem einkenna myndir Buñuel. Af þeim þráhyggjum sem 

Krohn tileinkar Buñuel eru margar þeirra til staðar í myndinni.107 Trúarbrögð spila til að

mynda stórt hlutverk í myndinni. Viridiana er við það að verða nunna, við sögu koma tólf 

betlarar, kvöldverðarsenan minnir sterkt á síðastyu kvöldmáltíð Jesú, en málverk sem sýnir 

                                               
104 Fuentes, bls. 167.
105 Buñuel, bls. 237.
106 Sama, bls. 237-38.
107 Krohn, bls. 12-17.
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hana mátti finna á mörgum spænskum heimilum á þessum tíma.108 Þótt að skordýr sjáist 

aðeins einu sinni – vespu sem birtist þegar Viridiana er að ræða við frænda sinn – er einnig 

rætt um þau. Þar að auki er myndavélinni oft beint að fótum fólks þegar það er að tala saman. 

Hér er því að finna mörg höfundareinkenna Buñuel og styrkja þau tiltrúna á að um sé að ræða 

listsköpun sem sýnir listamanninn í verkinu á mjög persónulegan máta.

4.5 El Ángel Exterminador

Í kringum þann tíma sem Buñuel kynnti Las Hurdes (Land án brauðs, 1933) fyrir 

bandarískum áhorfendum fékk hann þá hugmynd að búa til kvikmynd sem snérist um ríkt fólk 

sem getur ekki yfirgefið herbergi nokkurt. Hann aflaði loksins fjármagns hjá Alatriste og 

afurðin er El Ángel Exterminador. Myndin fjallar um hóp af fólki sem sækir matarboð hjá 

Edmundo og Lucía Nóbile. Eftir að hafa hlustað á píanóleik í setustofunni komast þau að því 

að þau geta með engu móti yfirgefið setustofuna. Það er enginn efnisleg hindrun sem stendur í 

vegi fyrir þeim heldur skortir þau einfaldlega viljann til að yfirgefa herbergið. 

Þrátt fyrir að Buñuel hafi varað við því fyrir myndina að menn legðu í hana einhverja 

táknræna merkingu neitaði hann aldrei því augljósa. Þessir fulltrúar borgarastéttarinnar hafa 

aldrei stigið út fyrir hring siðvenja sem skilgreina stéttina og nú er einangrun þeirra búin að 

taka á sig líkamlegt form.109

Bourgeois ideology might be defined as being individualist, conformist, shame-

centered and abstract (since it deals in the manipulation of values and 

commodities) rather than practical. It is notoriously uncongenial to an organic

community life, to public spontaneities, it inculcates self consciousness (guilt 

plus shame) and is squeamish about indulging the physical details which 

underpin the system.110
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Í myndinni sést hvernig þessi hugmyndafræði brotnar niður við mótlætið og eftir smá tíma 

getur fólkið ekki haldið gangandi leikritinu, venjunum og mannasiðunum sem 

hugmyndafræðin krefst. Buñuel gerir þarna grín að þeirri stétt sem hann sjálfur fæddist inn í 

og bendir á hversu fáránlegar sumar af venjum hennar eru. Atburðarrásin undirstrikar þetta og 

er vart hægt að hugsa sér betri leið til að benda á fáránleika siðvenja yfirstéttarinnar heldur en 

með fáránlegri atburðarrás El Ángel Exterminador.

Þegar fólkið sleppur loks og fer í messu til að þakka Guði fyrir að hafa losnað úr 

prísundinni, kemst það að því að það getur ekki yfirgefið kirkjuna – sagan einfaldlega 

endurtekur sig. 

Buñuel, in more serious mood, has related the most arbitrary element in his 

film, the repetitions, to the blanks repetitiveness of everyday life, [...] Mental 

blankness lies not only below our conscious functioning, but in our 

consciousness, and even above it, obscuring our consciousness of reality. [...] 

Art is no way out, it is a writer who dies first.111

Þetta mætti hugsanlega skilja sem svo að það sé ekkert sem geti bjargað einstaklingnum 

undan hversdagsleikanum. Hann er fasti sem ómögulegt er að komast undan. Ennfremur 

mætti túlka þetta sem gagnrýni á súrrealismann sem Buñuel var svo hrifinn af í upphafi ferils 

síns. Listsköpun, ekki einu sinni súrrealísk, getur losað einstaklinginn úr fjötrum þess 

hversdagslega því hversdagsleikinn er allsráðandi á öllum stigum og við getum ekki annað en 

setið uppi með hann.

Í heild mætti því sjá myndina sem einhverskonar hugleiðingu Buñuels um eigið sjálf: 

Fáránleika stéttarinnar sem hann fæddist inn í og fjötrana sem hversdagsleikinn hefur sett 

honum sem listamanni.

                                               
111 Durgnat, bls. 128-29.
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4.6 Simón del Desierto

Buñuel var mjög spenntur að gera myndina Símon del Desierto (1965) allt frá því að góðvinur 

hans Lorca kynnti hann fyrir St. Simeon Sylites þegar þeir bjuggu saman sem námsmenn.112

St. Simeon var einbúi sem bjó í fjörutíu ár ofan á súlu í sýrlensku eyðimörkinni og notaði 

Buñuel hann sem grunn til að vinna úr sínum uppáhalds efnistökum.113

Eftir að hafa dvalist sex ár á fyrstu súlunni sinni er Simón boðin ný súla, 36 feta há, af 

ríkum velgjörðamanni. Þar sem hann stendur á nýju súlunni, lagfærir Simón hendur örkumla 

manns sem öllum, þar á meðal örkumla manninum sjálfum, finnst vera sjálfsagt og ekkert 

merkilegt afrek. Í takt við uppbyggingu sem áður hefur sést í höfundarverki leikstjórans, er 

seinni hluti myndarinnar um djöfulinn og hvernig hann reynir að freista Simón. Djöfullinn 

birtist fyrst sem ung stúlka í svörtum sokkabuxum, síðan sem Jesús, skeggjaður og haldandi á 

lambi og að síðustu sem kona sem kemur upp súluna á ofsahraða og tilkynnir Simón að þau 

séu að fara í ferðalag.114 Fyrir alla sem þekkja til mynda Buñuel er flest í myndinni nokkuð 

kunnuglegt. „If every image and idea in the film plunges its roots into familiar Buñuel 

territory, the effect is not in the least that of déjà vu. Any familiarity is welcome in this 

disorientating world.“115 Áhugavert nokk var Buñuel þegar hér er komið við sögu farinn að 

íhuga að færa sig um set aftur til Evrópu. Mætti því hugsanlega ætla að hann hafi viljað enda 

sinn feril í Mexíkó með því að gera mynd sem hefur allt til að bera sem einkennir hann sem 

kvikmyndagerðarmann. Endir myndarinnar virðist að einhverju leyti styðja þessa hugmynd. 

Buñuel var neyddur til að hafa þennan endi á myndinni vegna skorts á fjármagni.116 Í endinum 

sjáum við Simón sitja á diskóteki með djöflinum, umkringdur fólki að hlusta á rokktónlist. 

„Halfway through a day of shooting in the Valle del Mezquital the director called a lunch 

break, only to learn that there was no money to pay for lunch. ‘Pack up,’ he yelled. ‘That’s a 

wrap!’ From now on he would make his films in France, where he would have a column 60 

feet high.”117 Þennan endi mætti einfaldlega skilja þannig að Buñuel sjálfur hafi vitað að 

framtíð hans í kvikmyndagerð lægi í Evrópu en ekki lengur í Mexíkó. Í rauninni er það þá 

hann sjálfur sem við sjáum sitja á diskótekinu og farinn úr eyðimörkinni.

                                               
112 Buñuel, bls. 240.
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4.7 Samantekt

Líkt og greina má var ferill Buñuel í Mexíkó hvorki einsleitur né dans á rósum. Hann þurfti að 

glíma við margvísleg vandamál eins og til dæmis að starfa innan kvikmyndaiðnaðarins í 

Mexíkó, sem hefur að öllum líkindum ekki reynst auðvelt, sérstaklega ekki þegar hann fékk 

ekki að stjórna eins miklu og hann hefði hugsanlega viljað sjálfur og átti hann stundum í 

erfiðleikum með að fjármagna myndir sínar. Það var þó þessi hluti ferils hans sem kom 

honum aftur á alþjóðlega sjónarsviðið og hefur það líklega verið samspil margra þátta sem 

fékk hann til að snúa aftur til Evrópu.

Buñuel þróaðist mikið sem kvikmyndagerðamaður á þessum tíma og í stað þess að 

gera myndir sem voru mjög súrrealískar bjó hann til myndir sem fylgdu oft mjög 

hefðbundinni frásagnarhefð og féllu fullkomlega inn í ákveðnar kvikmyndagreinar. Hann 

tapaði þó aldrei sinni persónulegu sýn og þrátt fyrir að hafa gert myndir sem verða seint talin 

meistaraverk, er hún hans ásamt þráhyggjum hans mjög sýnilegar í flestum myndum hans. Á 

ákveðnum tímapunktum virðast þessar myndir hans einnig vera sjálfsskoðunarmyndir sem 

taka atvik úr lífi hans og sýna það á tjaldinu.

5. Frakkland

Eftir að Buñuel leikstýrði Simón del Desierto snéri hann aftur til Frakklands. Hann var búinn 

að njóta velgengni í Mexíkó en undir lokin hélt hann aftur til landsins þar sem hann byrjaði 

feril sinn nokkrum áratugum áður. Í seinni kvikmyndum hans má oft á tíðum sjá hann 

sameina tækni hefðbundins frásagnarforms sem hann lærði í Mexíkó og þær súrrealísku 

hugsjónir sem einkenndu fyrri hluta ferils hans.

Í þessum kafla verður fjallað um myndirnar Le Journal d‘une Femme de Chambre

(Dagbók þernu, 1964), Belle de Jour (Snót dagsins, 1967), La Voie Lactée (Vetrarbrautin 

okkar, 1969), Tristana (1970), Le Charme Discret de la Burgeoisie (Laumulegur þokki 

borgarastéttarinnar, 1972), Le Fantôme de la Liberté (Frelsisvofan, 1974) og Cet Obscur 

Objet du Désir (Torræður hlutur löngunnar, 1977). Ber þó að nefna að kvikmyndina Le 

Journal d‘une Femme de Chambre gerði Buñuel milli þess sem hann leikstýrði 
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kvikmyndunum El Ángel Exterminador og Simón del Desierto. Sú fyrstnefnda er gerð í 

Frakklandi og Ítalíu á meðan hinar tvær eru framleiddar í Mexíkó. Myndin er tekin fyrir í 

þessum kafla vegna þess að hún er skyldari kvikmyndum þessa hluta ferils hans heldur en 

þeim sem tilheyra mexíkóska tímabilinu. 

5.1 Le Journal d'une Femme de Chambre

Myndin fjallar um Célestine, þjónustustúlku frá París, sem hefur störf á heimili fjölskyldu í 

norðurhluta Frakklands. Joseph, vinnumaðurinn á heimilinu, nær í Célestine á lestarstöðina og 

kemst áhorfandinn síðar að því að hann er fasisti og stuðningsmaður byltingar í Frakklandi. 

Madame Monteil er kynkaldur nískupúki sem maður hennar giftist til fjár og leitar hann eftir 

kynferðislegri ánægju með þjónustufólki heimilisins. Faðir konunnar er gamall, indæll maður 

sem þó er haldinn stígvélablæti og er alvöru starf Célestine í rauninni að ganga um í stígvélum 

fyrir hann. Á heimilinu er önnur þjónustustúlka, Marianne, sem er talsvert eldri en Célestine, 

og Claire, ung stúlka sem kemur stundum á heimilið þó hún búi ekki á því.

Þegar gamli maðurinn deyr ákveður Célestine að færa sig um set og fara að vinna 

annarstaðar en hættir við þegar Claire finnst látin í skóginum nálægt heimilinu og í ljós kemur 

að henni var nauðgað áður en hún var drepin. Célestine grunar Joseph um verknaðinn en getur 

ekkert sannað. Joseph hrífst af Célestine og biður hana að giftast sér. Hún ákveður að setja 

hann í gildru og plantar sönnunargögnum gegn honum á þeim stað sem lík Claire fannst en 

hann nær á endanum að hreinsa nafn sitt þar sem að sönnunargögnin gegn honum nægja ekki 

til sakfellingar. Nágranni Monteil fjölskyldunnar biður Célestine einnig að giftast sér og í lok 

myndarinnar er hún gift nágrannanum og orðin frú á eigin heimili.

Myndin hefur í rauninni tvöfalda uppbyggingu, fyrri hlutinn einbeitir sér að komu 

Célestine á Monteil heimilið en hún er nánast eins og boðflenna á heimilinu. Seinni hlutinn 

leggur áherslu á að þó að Célestine sé orðin leið á þessum lokaða heimi, ákveður hún samt að 

búa þar áfram til að komast að því hver það var sem myrti og nauðgaði Claire. Báðar 

uppbyggingarnar leggja áherslu á kvenmanninn sem virkan þátttakanda í frásögninni.118

Ákvörðun Célestine kemur áhorfandanum í rauninni ekki á óvart. Þó að Buñuel eyði ekki 

                                               
118 Peter William Evans, „Le Journal d‘une femme de chambre: Mothers and Daughters“, The Films of Luis 
Buñuel: Subjectivity and Desire, Oxford: Oxford University Press, 1995, bls. 138.
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miklum tíma í að útskýra samband Célestine og Claire og einbeiti sér fremur að því að sýna 

furðulegheitin innan fjölskyldunnar og spennuna í samböndum þeirra, er nokkuð ljóst að 

samband Célestine og Claire er orðið náið. Célestine er nánast eins og móðir stúlkunnar og sér 

um hana þegar hún er á heimilinu.

Eitthvað er þó truflandi við tengslin á milli persónanna í myndinni. „The film’s special 

eeriness lies in its intimate inhumanities – the old man stiff as a clockwork toy, with his olde 

worlde manners and his sudden prickly stare, treating the maid as if she were a tea-trolley, or 

rather a shoe-tree; his daughter’s ‘sincere’ innocence of his perversity, and his rigid shyness 

about it.“119 Strax og Célestine kemur á heimilið fær maður á tilfinninguna að eitthvað sé ekki 

í lagi. Þó að heimilið sé eins og einn heimur út af fyrir sig, býr heimilisfólkið einnig að miklu 

leyti í sínum eigin heimi. Gamli maðurinn er gott dæmi um þetta. „When Rabour is in heat, 

crooning the fetishist’s refrain (“those dear little boots”, “such pretty little boots”), Célestine 

does not exist for him. (He calls her “Mary”, his name for all maids.)“120 Hann segir að hann 

sé orðinn svo gamall að hann geti ekki verið að læra ný nöfn og að hann kalli því allar 

þjónustustúlkurnar sínar þessu nafni. Fyrir honum eru þjónustustúlkurnar allar eins, í rauninni 

sama manneskjan og enginn munur á þeim. Ennfremur hugsar dóttir hans lítið um hvað 

gengur á á heimilinu og einbeitir sér að mestu að því að ganga úr skugga um að allt sé hreint 

meðan hún læsir sig öðrum stundum af inni á baðherbergi og framkvæmir einhverskonar 

efnafræðitilraunir. 

Þeir heimar sem Buñuel skapar í myndinni eru því í rauninni stærri heimurinn sem 

allir heimilismeðlimir eru í en einnig einkaheimar hvers heimilismeðlims. Með þessu nær 

hann að sýna ótrúlega ópersónulegt fjölskyldulíf og er nánast eins og að fjölskyldan sé hópur 

af ókunnugum einstaklingum sem eiga ekkert sameiginlegt nema að búa í sama húsinu. 

Hugsanlega mætti sjá þetta sem gagnrýni hans á fjölskyldulíf hástéttarinnar þar sem allir eru 

svo uppteknir af sjálfum sér að ekkert annað kemst fyrir. Eru þá mannleg tengsl síður en svo í 

fyrirrúmi, heldur einungis eigin áhugamál og langanir.

                                               
119 Durgnat, bls. 131.
120 Krohn, bls. 137.
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5.2 Belle de Jour

Þegar Belle de Jour kom út árið 1967 var henni vel tekið, jafnt af gagnrýnendum og 

áhorfendum. Þó að Buñuel hafi verið vel þekktur meðal kvikmyndaáhugamanna, var það ekki 

fyrr en að Belle de Jour var frumsýnd sem að hann náði miklum alþjóðlegum vinsældum sem 

leikstjóri. Þessar vinsældir eru að hluta til taldar vera tilkomnar vegna efniviðs 

myndarinnar.121

Hún fjallar um Séverine, kynkalda konu skurðlæknisins Pierre. Til að sleppa frá 

hjónabandi sínu leitar hún skjóls í dagdraumum um ferðir í hestvögnum með tveimur hrottum. 

Í þessum dagdraumum hýða og nauðga hrottarnir henni að skipan Pierre. Þegar vinur þeirra, 

Husson, segir henni frá vændishúsi sem er rekið af Madame Anaïs fer Séverine þangað og 

endar á að vinna þar sem vændiskona undir nafninu „Belle de Jour“ eða „Snót dagsins“. 

Tvöfalt líf hennar gengur vel þangað til að ungur maður að nafni Marcel, sem nýtti sér 

þjónustu hennar, verður ástfanginn af henni. Málin versna enn frekar þegar Husson kemur á 

vændishúsið og uppgötvar leyndarmál Séverine. Hún hættir þá störfum á vændishúsinu sem 

reitir Marcel til það mikillar reiði að hann eltir Séverine uppi og skýtur Pierre sem lamast af 

sárum sínum. Því næst segir Husson Pierre frá tvöföldu líferni Séverine. Þegar Husson 

yfirgefur þau, rennur tár niður kinn Pierre, sem stendur svo upp, brosir og faðmar Séverine. Þá 

heyrist í bjöllunum úr dagdraumum hennar, tómur vagninn keyrir hjá og hverfur.

Eitt af því áhugaverðasta við Belle de Jour er hversu óskýr línan milli drauma og 

raunveruleika er oft á tíðum:

Perhaps the landau horse-drawn coach, with its disturbingly reassuring jingling 

bells, indicates that everything we have seen projected on the screen was but a 

dream all along; that fantasy and reality, like desire and its fulfillment, draw 

their raison d‘être from each other and always merge. And that works of art – a 

good film for instance – have the function of reminding us that they are 

ultimately indistinguishable.122

                                               
121 Andrea Sabbadini, „Of Boxes, Peepholes and Other Perverse Objects. A Psychoanalytic Look at Luis 
Buñuel‘s Belle de jour“, Luis Buñuel: New Readings, ritstj. Peter William Evans & Isabel Santaolalla, London: 
British Film Institute, 2004, bls. 117.
122 Sama, bls. 125.
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Það er vissulega freistandi að lesa myndina sem einn stóran draum og að það sem hafi borið 

fyrir sjónir hafi ekki verið neitt annað en ímyndun Séverine – þrá hennar til að sleppa frá 

hversdagsleika hjónabands síns. Þó er vert að íhuga aðra möguleika. Durgnat bendir á að

hópur af listanemum hafi tekið þátt í umræðu um myndina og þá hafi ólík sjónarhorn komið 

fram:

1. Endurlífgun Pierre er hugarburður og spurningin er ekki hvort hún sé 

raunveruleg heldur afhverju hún virðist vera svona raunveruleg.

2. Þegar Husson segir Pierre sannleikann um Séverine, deyr Pierre næstum því 

en áfallið við þessar upplýsingar gerir honum kleift að losna við lömunina, 

fyrirgefa Séverine og gerir þeim kleift að lifa hamingjusömum saman.

3. Myndin er ekki um raunveruleikann á neinn hátt heldur er Buñuel einungis 

að spila með áhorfandann.

4. Andstæður í hápunkti myndarinnar gefa til kynna að myndin sé mun meira 

um ímyndaðan raunveruleika heldur en að maður myndi halda.

Hægt er að finna vankanta á öllum þessum sjónarhornum.123 Þó ætti ekki að afskrifa Buñuel 

og líta svo á að kvikmyndin standist ekki nánari skoðun. Eins og Durgnat bendir á:

Even more important, though, is the gradual shift from differences of reality 

(physical, mental, etc.) to a virtually ambiguous reality. That this evolution is 

profoundly Surrealist is indicated by André Breton’s dictum: „Every thing 

leads us to believe that there exists a certain point of the spirit at which life and 

death, the real and the imaginary, the past and the future … cease to be 

perceived as opposites. It is vain to see in the Surrealists’ activity any motive 

other than the location of that point.“124

Með súrrealískan bakgrunn Buñuels að leiðarljósi er mögulegt að finna nánari skýringu. Í 

súrrealískum verkum þarf bilið milli raunveruleika og ímyndunar ekki alltaf að vera ljóst. 

Punkturinn sem um ræðir er sá staður þar sem raunveruleikinn og ímyndunin renna saman og 

hætta að vera andstæður. Í Belle de Jour er ekki alltaf ljóst hvort er hvað og ástæðan fyrir því 

                                               
123 Durgnat, bls. 139-40.
124 Sama, bls. 140.
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er að þessi tvö plön eru ekki andstæðir pólar lengur, heldur eitt og það sama. Frásagnaraðferð 

myndarinnar, sem er frekar hefðbundin, gerir þetta ennþá ruglingslegra heldur en í 

súrrealískum myndum Buñuels, því með hefðbundinni frásögn gerir áhorfandinn frekar ráð 

fyrir að hlutirnir gangi upp og skýri sig sjálfir. Það gerist ekki í þessari kvikmynd, heldur 

renna raunveruleikinn og það ímyndaða saman í eitt og hið sama, og minna um leið á uppruna 

Buñuel sem listamanns.

5.3 La Voie Lactée

Kvikmyndin La Voie Lactée fjallar um tvo umrenninga sem ákveða að ferðast frá Frakklandi 

til Spánar, nánar tiltekið til grafreits St. James í Santiago. Þeir vonast til að geta gert það gott 

þar með því að betla af pílagrímum sem mæta til að heimsækja grafreitinn. Á leiðinni lenda 

þeir í ýmsum atvikum sem eru eins og hugleiðingar um hinar ýmsu ráðgátur kristinnar trúar.

This storyline is woven around the six major mysteries of the Christian faith (as 

expounded by the rigorously orthodox Ecclesiastical Encyclopaedia), and 

listed by Buñuel’s co-writer, Jean-Claude Carrière, as: the double nature of 

Christ (whose humanity and divinity don’t impair each other), the Holy Trinity 

(three into one goes once), the Virgin Mary (gynaecologically unaltered, 

before, during and after delivery), the Eucharist (flesh becomes bread, but 

divinity escapes digestion), the mysteries of grace (with problems of free will 

and divine foreknowledge) and the origin of evil.125

Hver af þessum þáttum er tekinn mjög heimspekilega fyrir af Buñuel og er oftast litið á þá frá 

mismunandi sjónarhornum. Persónur myndarinnar rökræða ráðgáturnar sín á milli þó svo að 

sjaldan fáist einhver niðurstaða í þær. Buñuel tekur sjálfur enga afstöðu til þeirra hluta sem 

hann fjallar um, sem kann að skýrast af því að Buñuel var hrifinn af ráðgátum. Ennfremur 

sýnir hann með þessum hætti að kirkjan hafi venjulega notað veraldlegt afl sitt til að hindra 

umræðu um þær. Jafnskjótt og einhver gerir sig líklegan til að mótmæla ríkjandi 

hugmyndafræði, kemur einhver yfirboðari og skipar honum að gefa undan eða hljóta ellegar 
                                               
125 Sama, bls. 147.
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verra af.126 Þetta mætti í rauninni einnig túlka sem gagnrýni Buñuel á starfsemi kirkjunnar og 

hvernig hún hefur í gegnum aldirnar barist á móti mótlæti. Sem sterk stofnun getur hún leyft 

sér að nota krafta sína til að þagga niður óþægilega umræðu sem á einhvern hátt getur grafið 

undan valdi kirkjunnar.

Form myndarinnar er einnig mjög áhugavert. Áhugi Buñuel á skordýrum hefur 

margoft komið fram í myndum hans en í La Voie Lactée mætti segja að hann gangi enn lengra 

og tengi skordýrafræði formi myndarinnar.

The Milky Way could be an entomological study of an insect species, homo 

christianus, pointing to characteristics shared by specimens scattered through 

time and space. Physical details, for instance: shown in flashback, Jesus 

(Bernhard Verley) and his disciples are always running – something that the 

medieval students and the pilgrims do as well. When Jesus tells a parable like 

an after-dinner speaker who enjoys dazzling his audience, he looks once 

straight into the camera, as the spellbinding priest does several time when he 

tells, with obvious relish, his wondrous story about the Virgin Mary.127

Með þessu formi mætti ímynda sér að Buñuel sé í rauninni að skoða mannkynið, eða nánar 

tiltekið, kaþólikka í gegnum aldirnar eins og í náttúrulífsmynd. Hlutverk hans er eingöngu að 

fylgjast með og kynna tegundina – homo christianus – sem hann er að fjalla um og sýna 

hvernig sú tegund hegðar sér í sínu náttúrulega umhverfi – og er það ekki síst vegna þess sem 

Buñuel tekur ekki afstöðu til rökræðna persóna myndarinnar.

Ef La Voie Lactée liggur, eilítið vanrækt, fyrir utan það mengi sem myndað er af mjög 

lofuðum seinni tíma myndum Buñuel, er það að öllum líkindum vegna þess að hún er 

vitnisburður um líf manns sem bæði súrrealismi og kaþólska trúin hafa haft mikil áhrif á.128 Í

raun er hægt að lesa myndina sem ákveðna sjálfsskoðun á eigin dýrategund. Þótt að Buñuel 

hafi sjálfur talað um að vera ekki trúaður maður, telur hann sig samt kannski tilheyra 

tegundinni, þar sem hann var alinn upp við þessi trúarbrögð.

                                               
126 Krohn, bls. 154.
127 Sama, bls. 154.
128 Ian Christie, „Buñuel Against ‘Buñuel’: Reading the Landscape of Fanaticism in  La Voie Lactée“, Luis 
Buñuel: New Readings, ritstj. Peter William Evans & Isabel Santaolalla, London: British Film Institute, 2004, 
bls. 140.



48

5.4 Tristana

Upprunalega ætlaði Buñuel að gera Tristana strax á eftir Viridiana. Hann skrifaði handrit árið 

1963 sem færði sögusviðið frá Madrid til Toldeo. Vegna vandamála með ríkisstjórnina á 

Spáni – væntanlega vegna þess hneykslis sem Viridiana hafði valdið – frestaðist verkefnið um 

sex ár. Á þeim tíma endurskrifaði Buñuel handritið að myndinni þrisvar sinnum. Krohn bendir 

á að dagsetningar sem gefnar eru í handritinu en koma ekki fram í myndinni sjálfri hjálpi til 

við að setja myndina í sögulegt samhengi.129

Söguþráður myndarinnar fjallar um Don Lope, herramann sem berst við að halda uppi 

heiðri sínum og herramannslífstíl á minni innkomu en hann á að venjast. Tristana kemur inn á 

heimilið og á að vera í umsjá Don Lope eftir að móðir hennar deyr en verður á endanum 

hjákona hans. Hún á síðan í sambandi við listamanninn Horacio og hleypst á brott með honum 

en snýr aftur eftir að hún fær æxli í fótlegginn. Hún heldur að hún sé að snúa aftur til að deyja 

í húsi Don Lope sem nýlega er búinn að erfa dágóða summu af peningum. Fótleggurinn er 

hinsvegar fjarlægður og ákveður Tristana þá að vera áfram hjá Don Lope í stað þess að snúa 

aftur til Horacio. Don Lope biður hana að giftast sér en hún neitar því. Þegar hann kallar á 

hjálp um miðja nóttina, þykist hún hringja á lækni en opnar gluggann til að hleypa köldu 

loftinu inn og lætur hann deyja einan. 

Eins og áður var nefnt hjálpa dagsetningarnar sem fram koma í handritinu til við að 

setja myndina í sögulegt samhengi. Árið 1929 var spænska konungsveldið við það að líða 

undir lok. Munaðarleysinginn Tristana flytur inn til frænda síns, Don Lope, sem er eins og 

eldri útgáfa af Don Juan. Drýgir hann tekjur sínar til dæmis með því að hafa umsjón með 

einvígum sem snúast um heiður en styður að öðru leyti lýðveldishugsjónir sinnar kynslóðar.

Árið 1931, á fyrstu árum lýðveldisins þar sem hálfgert upplausnarástand ríkti vegna mótmæla 

anarkista og verkfalla, nýtir Lope stöðu sína og tælir Tristana. Af því leiðir að ást hennar á 

honum breytist í hatur þegar hún uppgötvar að þrátt fyrir yfirlýsingar hans um hið gagnstæða 

er hún fangi hans. Á þessum tímapunkti kynnist hún Horacio og fer með honum til Parísar. 

Árið 1936 kemst hægristjórn til valda á Spáni. Lope erfir auðæfin sín og Tristana snýr aftur til 

Toledo með æxlið í fótleggnum. Lope hvetur Tristana til að hitta Horacio en hún sendir hann í 

burtu eftir að fóturinn hefur verið tekinn af. Árið 1935, á myrkasta tímabili lýðveldisins er 

Tristana virkilega orðin fangi. Hún hatar Lope af öllu afli og helgar sig trúnni en fer að 

                                               
129 Krohn, bls. 161.
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endanum að ráðleggingum prests – sem er einnig vinur Lope – og giftist honum. Hatrið 

reynist sterkast eins og sést þegar hún lætur hann deyja í lokin.130

Ef litið er til þeirrar staðreyndar að þessar dagsetningar sem fram koma í handritinu og 

ef einnig er tekið tillit til þess að Buñuel ætlaði að gera Tristana strax á eftir Viridiana kemur 

slíkur sögulegur lestur ekki á óvart. Þar sem þessar myndir voru undirbúnar á svipuðum tíma 

og vel má lesa Viridiana sem uppgjör Buñuel við ógnarstjórn Franco, mætti auðveldlega sjá 

Tristana sem sýn hans á umskiptin frá konungsveldi til lýðveldis á Spáni. Eru þá myndirnar 

tvær samhangandi að einhverju leyti, saman mynda þær tvíleik þar sem Buñuel skoðar sögu 

heimalands síns.

5.5 Le Charme Discret de la Bourgeoisie

Myndin fjallar um hóp af borgarastéttarfólki sem býr í París og býður hvort öðru statt og 

stöðugt í matarboð. Hópurinn samanstendur af sendiherra suður-ameríska landsins Miranda, 

herra og frú Sénéchal, herra og frú Thévenot ásamt Florence sem er systir frú Thévenot. 

Sendiherrann og frú Thévenot eru einnig elskendur. Við hópinn bætist biskup sem byrjar að 

vinna sem garðyrkjumaður hjá herra og frú Sénéchal. Matarboð hópsins eru trufluð af 

draumum og dagdraumum, annaðhvort þeirra eigin eða annara persóna myndarinnar. Þau eru 

einnig trufluð af skotum sem sýna hópinn, án biskupsins, ganga eftir yfirgefnum sveitavegi. 

Karlmenn hópsins, fyrir utan biskupinn, eru einnig viðriðnir eiturlyfjasmygl. Á endanum eru 

þeir handteknir en vegna íhlutunar háttsetts ráðherra er þeim sleppt úr haldi.131

Myndinni mætti hugsanlega lýsa sem röð af matarboðum sem aldrei taka enda. Á 

meðal þeirra þátta sem trufla matarboðin eru misskilningur með dagsetningar, dauðdagi 

eiganda veitingahúss og herdeild sem þarf á húsnæði að halda á meðan á æfingum stendur. 

Eftir því sem truflanirnar verða ótrúlegri og ótrúlegri kemur líka í ljós að þær eru draumar, 

eða jafnvel draumar innan drauma sem eru tilkomnir vegna þess að dreymandinn er sofandi 

og svangur, ástand sem leysist við lok myndarinnar þegar hann vaknar og fær sér að borða.132

                                               
130 Krohn, bls. 161.
131 Peter William Evans, „Roads to and from the Abyss: Le Charme Discret de la Bourgeoisie and the Comedy 
of Desire“, The Films of Luis Buñuel: Subjectivity and Desire, Oxford: Oxford University Press, 1995, bls. 13.
132 Krohn, bls. 166-67.
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The absence of a strong narrative allows special attention to be paid to all the 

starts, flurries, confusions and cross-purposes of „genteel and ingeniose 

conversation“ (Buñuel and Swift have much in common). The more 

extraordinary happenings are visualisations of those – superficial – fancies that 

must run through everybody’s mind whenever they’re quietly maddened by 

emptiness and boredom; fantasies of sudden catastrophes, or displacements in 

space, time, costume, situation.133

Skorturinn á sterkri frásögn beinir athyglinni frekar að draumunum og draumunum innan 

draumanna. Er því athyglisvert að líta á þá sem langanir persónu sem leiðist oftar en ekki. 

Buñuel segir með þessu að borgarastéttarfólkið lifi innantómu lífi. Líf þess er ein löng 

endurtekning á sama atburðinum: að setjast niður með sama hópi af fólki alla daga og borða 

með því. Truflanirnar þýða að persónan upplifi aldrei neinn hápunkt í samskiptum sínum við 

annað fólk. Ennfremur endurspeglast þetta í því að draumarnir verða alltaf sterkari og 

fáránlegri, alveg eins og langanirnar verða sterkari eftir því sem þetta ástand varir lengur. Með 

senunum þar sem hópurinn gengur einn og yfirgefinn eftir veginum sýnir Buñuel myndrænt 

hversu stefnulaust líf þeirra er. 

Einkar sláandi er hversu lítið persónur myndarinnar, þar með taldir vinir sendiherrans, 

vita um suður-ameríska landið Miranda:

What he brings to the film is above all both an amused contempt for European 

ignorance of Latin America – as is repeatedly demonstrated through the insults 

hurled at the fictitious Latin American republic of Miranda – and, in keeping 

with his lifelong socialist tendencies, admiration for the radical activists who 

struggle against the tyrannical regimes from which the political life of the 

continent is seldom free.134

Borgarastéttin er í þessu tilfelli algjörlega ómeðvituð um ástand mála í Miranda, þó svo að 

þau telji sendiherra landsins vera einn af vinum sínum. Mætti skilja þetta sem athugasemd við 

þekkingarleysi Evrópubúa á málum Suður-Ameríku en segir einnig sína sögu um 

skeytingarleysi borgarastéttarinnar gagnvart öllu sem snertir hana ekki beint. Þetta er reyndar 
                                               
133 Durgnat, bls. 159-60.
134 Peter William Evans, „The Indiscreet Charms of the Burgeoises and Other Women“, Luis Buñuel: New 
Readings, ritstj. Peter William Evans & Isabel Santaolalla, London: British Film Institute, 2004, bls. 143.
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kunnuglegt stef úr myndum Buñuel, til dæmis í L‘Age d‘Or þegar öllum gestunum í veislunni 

var nákvæmlega sama um þjónustustúlkuna sem dó.

Þegar öllu er á botninn hvolft er Buñuel í rauninni að gera grín að borgarastéttinni í 

Evrópu í myndinni. Líf þeirra sér hann sem stefnulaust og tilgangslaust, ásamt því að fólkið 

lætur sig engu varða um hvað gengur á fyrir utan þann litla hóp af fólki sem það umgengst.

5.6 Le Fantôme de la Liberté

Kvikmyndin Le Fantôme de la Liberté var ein af uppáhalds myndum Buñuel og átti 

upprunalega að vera hans síðasta mynd þar sem hann taldi sig vera of heilsuslappan til að 

halda áfram að leikstýra kvikmyndum.135 Myndin samanstendur af fjórtán mismunandi þáttum 

sem tengjast saman með því að ein persóna úr atriðinu á undan er í því sem fylgir næst á eftir. 

Engin persóna kemur þó við sögu út alla myndina. Í grunninn eru atriðin nokkuð súrrealísk og 

kemur því kannski ekki á óvart að Buñuel hafi tileinkað Benjamin Péret myndina en hann var 

eitt virtasta ljóðskáldi Súrrealistanna.136 Þar sem myndin er í fjórtán mismunandi þáttum er í 

rauninni ekki hægt að tala um söguþráð í myndinni og atriðin tengjast í rauninni bara saman 

vegna þess að persóna úr fyrra atriðinu er í því næsta. Myndin er því ekki jafn súrrealísk og 

fyrstu myndir hans en þó eiga þættirnir allir sameiginlegt að það er eitthvað undarlegt eða 

fáránlegt í gangi í þeim.

Hugsanlega mætti hinsvegar finna rauðan þráð á meðal áhugamála Buñuel.

„I am preoccupied by the indefiniteness of chance … I very much enjoy being 

alone and doing nothing, for example I see a fly and I imagine the whole 

succession of chances necessary to bring us together in the same room.“ Yet 

the futility of so many human encounters is emphasised by Buñuel‘s sense of 

processions: people filing into rooms and out again.137

                                               
135 Krohn, bls. 176.
136 Sama, bls. 170.
137 Durgnat, bls. 168.
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Myndin gefur því dæmi um þá tilviljanakenndu atburði sem geta leitt fólk saman. Auk þessa 

áhuga hans á tilviljunum má einnig finna eittthvað úr súrrealismanum í myndinni. „The film is 

almost a series of impulses towards liberation, all abortive because they’re weak or 

uninsistent or forgetful or perverse. The Surrealist nostalgia for taking a revolver and firing at 

random into the crowd is paraphrased, but by a tense and frozen sniper.“138 Þar sem Buñuel 

gerði upprunalega ráð fyrir því að Le Fantôme de la Liberté yrði hans síðasta kvikmynd mætti 

ímynda sér að hann hafi viljað hætta með verki sem væri fullkomlega hans eigið. Kvikmyndin 

tekur fyrir flest það sem hann hafði áhuga á, undir áhrifum súrrealismans sem hann aðhylltist 

svo lengi. Þetta gerir hann með þessum mismunandi þáttum og er fáránleiki hvers atriðis í 

rauninni ekkert meira en hugleiðingar Buñuels um hin ýmsu hversdagslegu atvik sem geta 

hent flesta.

5.7 Cet Obscur Objet du Désir

Myndin fjallar um Mathieu sem segir farþegum í lestarferð frá Sevilla til Parísar söguna af 

hrifningu sinni og þeirri illu meðferð sem hann sætti af hendi konunnar Conchita. Mathieu 

kynnist Conchita fyrst þegar hún er þjónustustúlka á heimili bróður hans. Hún niðurlægir og 

freistar Mathieu til skiptis en neitar alltaf að gefa upp meydóm sinn. Að lokum, eftir að 

Mathieu kaupir handa henni hús í Sevilla, læsir hún hann úti og nýtur ásta með elskhuga 

sínum, El Morenito, meðan Mathieu horfir á skelfingu lostinn. Við lok lestarferðarinnar eru 

Mathieu og Conchita sameinuð. Pyntingarnar sem þau hafa valdið hvort öðru hafa ekki orðið 

þess valdandi að þau hafi fengið nóg hvort af öðru.139

Þegar samband Mathieu og Conchita er skoðað frá sjónarhóli Conchita táknar það 

einhverskonar uppgjöf, þar sem hún gefur sig á vald feðraveldisins. Hún getur valið á milli 

Morenito og Mathieu. Morenito er ungur og íþróttamannslegur maður á meðan að Mathieu er 

föðurímynd.140 Hún er því í stanslausum átökum og getur ekki gert upp hug sinn varðandi 

hvað hún vill – jafnaldrann eða föðurímyndina. Þar sem hún býr ein með móður sinni fær hún 

eitthvað frá Mathieu sem hún upplifir ekki á heimili sínu og Morenito getur ekki veitt henni.

                                               
138 Durgnat, bls. 167.
139 Peter William Evans, „Cet Obscur Objet du Désir and Sado-masochism“,  The Films of Luis Buñuel: 
Subjectivity and Desire, Oxford: Oxford University Press, 1995, bls. 124.
140 Sama, bls. 133.
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Mathieu er svo ástfanginn að hann getur ekki slitið sig frá henni sama hvað gengur á á 

milli þeirra tveggja. Hann er hinsvegar óþolinmóður og gerir væntingar til hennar sem hún 

uppfyllir aldrei en hann reynir þó aftur og aftur. Þau eru föst í hringrás sömu atburða þar sem 

hún getur ekki veitt honum það sem hann vill og hann vill ekkert frekar en að njóta ásta með 

henni.

Despite Buñuel’s denials, it is quite possible that Mateo [Mathieu] finally 

possessed Conchita after beating her, as he does in the novel, and neglected to 

mention it to his entranced audience. In that case, his inaudible comment to 

Conchita about the store window display might concern a technique for 

restoring lost virginities that was practiced long before Sade by the archetypal 

Spanish bawd, La Celestina.141

Það útskýrir margt ef Mathieu og Conchita sváfu í raun saman. Þá væri í rauninni þeirri 

hringrás sem þau voru föst í lokið. Hringrásin hélt þeim saman, lét þau koma á eftir hvort öðru 

aftur og aftur og án hennar var ekkert til að draga þau hvort að öðru. Þegar þau svo springa í 

loft upp eftir að hafa sofið saman er – samkvæmt þessari túlkun – sambandið bókstaflega 

sprungið í loft upp.

Þetta reyndist vera síðasta kvikmynd Buñuel og hugsanlega mætti finna einhverskonar 

samlíkingu í sambandi Mathieu og Conchita og Buñuel og kvikmyndagerðar. Á þessum tíma 

var hann farinn að njóta meira frelsis heldur en hann gerði áður, til dæmis í Mexíkó, og 

hugsanlega var spennan farin úr kvikmyndagerðinni. Þegar samband hans við kvikmyndagerð 

var orðinn dans á rósum var ekkert mótvægi, ekkert til að halda hans hringrás gangandi því 

hann, rétt eins og Mathieu og Conchita, þurfti eitthvað til að sækjast eftir og með frjálsar 

hendur var ekkert slíkt til staðar.

                                               
141 Krohn, bls. 179.
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5.8 Samantekt

Eftir að Buñuel snéri frá Mexíkó og hóf að gera kvikmyndir í Evrópu á nýjan leik var hann 

orðinn ansi virtur innan kvikmyndaiðnaðarins, og vegna sambanda sinna við framleiðendur 

mynda sinna hafði hann oft mikið frjálsræði um efnisval og tökuaðferðir. Þetta sést á því að í 

mörgum þessara kvikmynda eru þráhyggjur hans mjög sýnilegar, ekki einungis í myndefninu 

eins og í sumum mexíkóskum myndunum hans, heldur líka í efnistökum myndanna. Hann 

snéri einnig að einhverju leyti aftur til súrrealismans, þó svo að hann haldi sig að mestu við 

nokkuð hefðbundið frásagnarform í flestum myndanna. Í rauninni mætti segja að þessi síðasti 

hluti ferils hans sameini ágætlega upphaf og miðbik ferils hans sem kvikmyndagerðarmanns 

og er það kannski ástæðan fyrir því að þessar myndir hans urðu margar hverjar mjög vinsælar 

og lofaðar.

6. Lokaorð

Frá þeim tíma sem höfundarkenningin birtist fyrst hefur hún tekið miklum breytingum. 

Meðan sumir gagnrýnendur tóku henni fagnandi, lýstu aðrir efasemdum um kenninguna. Þrátt 

fyrir þessar deilur náði hún fótfestu meðal gagnrýnenda – sérstaklega í Frakklandi. Þegar 

listrænar kvikmyndir á sjöunda áratugnum tóku að hafna venjulegum frásagnaraðferðum 

nýttist höfundarkenningin vel til að útskýra þær kvikmyndir. Í dag er kenningin ekki hugsuð 

sem kenning í eiginlegum skilningi, heldur sem nálgun á kvikmyndir og getur reynst 

nytsamleg til að útskýra merkingu kvikmynda.

Langur og fjölbreyttur ferill Buñuel gerir hann að áhugaverðu viðfangsefni út frá 

nálguninni um höfundinn. Hann byrjaði ferilinn á því að gera súrrealískar kvikmyndir og 

tilheyrði listhreyfingu Súrrealistanna. Síðar flutti hann sig til Mexíkó, þar sem hann lagaði sig 

að mexíkóskum kvikmyndaiðnaði en náði þó að mestu leyti að hafa myndir sínar persónulegar 

og koma fram sinni sín á heiminn á framfæri ásamt því að sýna heiminum þráhyggjur sínar á 

tjaldinu. Þó eru dæmi um það að truflanir við gerð myndarinnar hafi hindrað hann að nokkru 

leyti að koma sinni sýn á tjaldið líkt og El Bruto er til vitnis um.
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Eftir Mexíkó hóf hann að gera kvikmyndir á nýjan leik í Evrópu og mætti segja að þær 

myndir sem tilheyra þeim hluta ferils hans sameini súrrealískar tilhneigingar hans og það 

hefðbundna frásagnarform sem hann lærði í Mexíkó. Af þeirri umfjöllun sem hér hefur farið 

má vera nokkuð ljóst að samkvæmt höfundarnálguninni er Buñuel ekki einungis áhugaverður 

kvikmyndagerðarmaður heldur einnig kvikmyndahöfundur sem er mjög sýnilegur í flestum 

verkum sínum og má greina merkingu verka hans með höfundarnálguninni.
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