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Ágrip 

Skvísumyndir eru kvikmyndir sem fjalla um félagslegar og persónlegar aðstæður kvenna og 

hvernig þær takast á við þær. Myndirnar tilheyra skvísumenningu, fyrirbæri sem tók að vekja 

athygli í kringum 1996 með útkomu bókarinnar The Bridget Jones Diary eftir Helen Fielding. 

Myndirnar eru fjölbreyttar og eru taldar eiga rætur sínar að rekja til kvikmyndagreina á borð 

við rómantísku gamanmyndina og kvennamyndina. Í skvísumyndum er ímynd kvenna oft 

með svipuðu móti og í þessum sígildu greinum. Konur eru sýndar sem sjálfstæðar, og ráða 

yfir frelsi til þess að velja sér farveg í lífinu. Ástin er fyrirferðamikil í skvísumyndum og 

leitin að hinum fullkomna maka er það sem oft einkennir viðfangsefni þeirra. Í ritgerðinni er 

fjallað um þrjár skvísumyndir, How to Lose a Guy in 10 Days (2003, Donald Petrie), The 

Devil Wears Prada (2006, David Frankel) og Maid in Manhattan (2002, Wayne Wang), með 

sérstakri áherslu á kvenpersónur myndanna sem eru greindar út frá femínisma. Í kjölfar 

jafnréttisbaráttu kvenna á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar kom fram sú hugmynd að 

nauðsynlegt væri að sýna „venjulegar“ konur í „raunverulegu“ umhverfi í stað þess að birta í 

sífellu draumaímynd kvenna. Í Hollywood-myndum var hún dregin upp með áherslu á 

kvenleika og kynþokka. Skvísumyndirnar þrjár verða skoðaðar með það fyrir augum að 

komast að því hvort að loforðið um hina „venjulegu“ konu í „raunverulegu“ umhverfi hafi 

verið uppfyllt. 
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Inngangur 

Skvísumyndir (e. chick flicks) eru hluti af skvísumenningu (e. chick culture), 

menningarfyrirbæri sem tók að vekja athygli í kringum 1996 með útgáfu bókarinnar 

Dagbók Bridget Jones eftir Helen Fielding. Skvísumenning vísar til menningarafurða 

sem beinast nær eingöngu að konum; þær eru bæði framleiðendur og neytendur. 

Samkvæmt Suzanne Ferriss má skilgreina skvísumenningu lauslega sem „mestmegnis 

bandarískar og breskar menningarafurðir sem beinast að millistéttarkonum á þrítugs- og 

fertugsaldri. Menningarafurðirnar eru kvikmyndir, sjónvarpsþættir, bókmenntir, ásamt 

tískutímaritum, vefsíðum og bloggi“ (Suzanne Ferriss og Mallory Young 2008: 1). 

 Ósjaldan segja afurðir skvísumenningar konum hvernig þær eigi að klæða sig, 

farða sig, hvað þær eigi að borða, og hvernig þær geti verið sjálfstæðar og látið drauma 

sína rætast. Lykilþema skvísumenningarinnar er þó ástin og hvernig beri að krækja í 

draumaprinsinn. Viðfangsefni skvísumynda eru fjölbreytt og skvísumyndir koma frá 

mismunandi tímabilum kvikmyndasögunnar og eru ekki endilega bundnar 

enskumælandi löndum. Þegar farið var að skilgreina skvísumenningu kom í ljós að 

efnið sem fellur undir skvísumenningu var ekki einungis bundið við samtímann, heldur 

mátti finna bókmenntir og kvikmyndir sem féllu undir þau viðmið sem einkennir þessa 

menningu. Handbækur um kurteisi, snyrtimennsku og hefðir varðandi samskipti 

kynjanna og komu út snemma á 20. öldinni má svo dæmi sé tekið auðveldlega setja í 

dag undir hatt skvísumenningar. 

  Skvísumyndir eru umdeilanlegar. Þær hafa vakið sterk viðbrögð hjá 

fræðimönnum jafnt sem áhugamönnum um kvikmyndir, vegna þess að þær, líkt og aðrar 

afurðir skvísumenningar, setja konuna aftur í gamalkunn hlutverk. Á sama tíma má 

fagna því að konur skuli sýndar takast á við nútímalíf (sama: 1). Sem menningarlegt 

fyrirbæri frá miðjum tíunda áratug síðustu aldar hefur það endurspeglað og ýtt undir 

nýjan sýnileika konunnar (sama: 2). Hugtakið skvísumynd á rætur að rekja lengra en 

aftur til ársins 1996, og vísaði þá einkum til mynda sem karlar álitu vera fyrir stelpur 

almennt. Í þessu samhengi var það notað á frekar niðrandi hátt. Með niðrandi er átt við 

að karlmenn álitu þetta myndir, án spennandi atburðarásar. Byssubardagar og 

bílaeltingaleikir sjást mjög sjaldan í skvísumyndum og má því ætla að karlmenn hafi 

litið svo á að skvísumyndir fjalli ekki um efni sem veki áhuga þeirra. 

 Ef litið er framhjá neikvæðri túlkun hugtaksins hvernig er þá hægt að skilgreina 

skvísumyndir? Suzanne Ferriss og Mallory Young segja að það séu kvikmyndir sem 
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höfði til kvenkyns áhorfenda (sama: 2). Þessi skilgreining er mjög víð og gengur út á 

það að flestar konur aðhyllist eina tegund kvikmynda. En með skilgreiningu þeirra að 

leiðarljósi má segja að skvísumyndin sé ekki bundin við samtímakvikmyndir heldur geti 

hún komið frá öllum tímabilum kvikmyndasögunnar. 

 Þrátt fyrir að skvísumenningin gefi til kynna að konur hafi völd og val til þess að 

stýra eigin lífi þá viðhalda skvísumyndir engu að síður gömlum gildum og leita til hefða 

Hollywood-mynda um stöðu konunnar, eins og hún hefur lengi birst í gamanmyndum 

og rómantískum kvikmyndum, sem flokkast sem lykilgreinar (e. genre) 

kvikmyndaiðnaðarins.  

 Það var seint á sjöunda áratug síðustu aldar að hugmyndin um kvikmyndgreinar 

fór að mótast eða um það leyti sem kvikmyndafræðin varð til sem sjálfstæð fræðigrein 

(Steve Neale 2000: 10). Í grein sinni „Vandamál greinahugtaksins“ segir Neale að 

kvikmyndagreinar séu ekki eingöngu samansafn hugverka eða flokkar kvikmynda, sama 

hvernig þær eru flokkaðar eða skilgreindar, heldur vill hann meina að þær séu ekki síður 

ákveðið væntingakerfi um þær hugmyndir áhorfenda sem þeir gera sér um kvikmynd 

(2006: 126). Þetta kerfi sem Neale ræðir snýr m.a. að frásögn og útliti kvikmynda; 

áhorfandinn býst við ákveðinni frásögn í ljósi greinarinnar. Þetta kerfi mótar þannig 

skilning og upplifun áhorfandans (sama: 127).  

 Í Genre and Hollywood skoðar Neale hugmyndina um kvikmyndagreinar, 

skilgreiningar á þeim og hvernig þær hafa þróast í kvikmyndasögulegu tilliti. Hann 

leggur áherslu á mikilvægi íkónagrafíu við greiningu á kvikmyndum, sem meðal annars 

aðstoðar við flokkun þeirra í greinar eftir myndrænum og frásagnarlegum þáttum. Það 

er með þessum hætti sem áhorfandinn lærir á framleiðslukerfið og þau tákn sem birtast í 

kvikmynd: mun vestra og dans- og söngvamyndar. Neale fjallar um tvo flokka 

kvikmynda sem kallaðir hafa verið kvennamyndir, en það eru melódrama og 

kvennamyndir
1
. Það eru einmitt viðfangsefni þessara flokka og myndrænir þættir sem 

eru svo áberandi í skvísumyndum samtímans. Áherslan er á konur, þeirra 

sjóndeildarhring og hvernig þær eru mótaðar af og takast á við ákveðnar aðstæður. 

Annar flokkur kvikmynda sem síðan hefur leitt af sér fjölda undirflokka er 

                                                           
1 Steve Neale skilgreinir melódrama út frá þeim tíma þegar þær voru framleiddar og segir að þær séu myndir um 

glæpi, byssur, ofbeldi og hetju í hættu. Um illmenni sem dulbjuggu sig sem góða og gátu forðast hetjuna og yfirvald 

þangið til í lok myndar og þannig haldið spennunni gangandi, en Neale leggur jafnframt áherslu á það að melódrama 

snúist um fleira og að hann útfærir síðan frekar melódrama og fjallar um rómantískt melódrama sem og 

heimilisdrama (Steve Neale 2000: 179). Í sama riti notar Steve Neale skilgreiningu Jeanine Basingar um 

kvennamyndina en hún skilgreinir hana á þann hátt að kvennamyndin staðsetji í miðju myndarinnar konu sem reyni 

að takast á við tilfinningaleg, félagsleg og sálfræðileg vandamál sem tengjast því beint að hún er kona (Steve Neale 

2000:189). 
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gamanmyndin. Einn af undirflokkum hennar er rómantíska gamanmyndin og ærsla 

gamanmyndin (e. screwball comedy) sem er sá grunnur sem margar skvísumyndir 

byggja á. Þrátt fyrir að ærsla gamanmyndin hafi ekki verið framleidd eingöngu fyrir 

konur, þá voru konur þungamiðja myndanna og viðfangsefnið samskipti kynjanna þar 

sem konan hafði yfirleitt betur (Suzanne Ferriss og Mallory Young 2008: 17). 

Rómantíska gamanmyndin sem og dramatíska gamanmyndin sem höfðu fest sig í sessi á 

þriðja áratug 20. aldarinnar sköpuðu þá undirstöðu sem skvísumyndir byggja á í dag.
2
 Í 

því felst að togstreitan á milli hefðbundinna kynhlutverka og hefðbundinnar hegðunar 

annars vegar og leit konunnar að auknu kynferðislegu frelsi sem og frelsi til frama, er 

sýnileg í skvísumyndum nútímans (Maureen Turim 2008: 36). Fjölbreytni 

gamanmyndarinnar gefur að mati Steve Neale tilefni til ólíkra nálgunarleiða (2000: 65).  

 Kvennamyndir fjalla yfirleitt um raunir kvenna og Neale kemst að þeirri 

niðurstöðu að kvennamyndin hafi orðið til og sé enn vinsæl vegna þess að hún setur 

fram andstæður. Hún heldur konunni í félagslegum fjötrum en veitir henni síðan frelsi til 

að láta eigin drauma rætast. Það er gert með því að stilla upp andstæðum þannig að hin 

rétta leið konunnar birtist í mistökum annarrar konu. Við það að sjá mistök annarra 

sannfærist konan um eigið val og fær þannig réttlætingu á því vali (sama: 190). Í 

skrifum sínum um gamanmyndina segir Neale að umfjöllun um gamanmyndina snúist 

mikið til um kynferði og táknfræði, en einnig um sálgreiningu og feminisma. 

 Ómögulegt er að njörva niður eitt vandamál fyrir greinina vegna þess að staða 

kvenna í samfélaginu hefur breyst með árunum og umfjöllunarefnin í takt við 

samfélagið. Ef litið er til sjöunda og áttunda áratugs síðustu aldar þá einkenndist sá tími 

af breytingum fyrir konur, en þá hófst hin svokallaða „önnur bylgja“ femínisma. Með 

henni vildu konur aukinn jöfnuð. Þær voru komnar með kosningarétt en voru langt frá 

því að standa jafnfætis körlum á vinnumarkaðnum og þær stóðu frammi fyrir því að 

þurfa að velja á milli starfsframa og fjölskyldu. Það var ekki sjálfgefið fyrir konur að 

hafa hvoru tveggja. Jafnréttisbaráttan hvatti konur til að skoða ekki aðeins stöðu kvenna 

á heimilinu og vinnustöðum heldur ekki síður innan menningar- og listsköpunar. Verk 

kvenna voru skoðuð í samhengi við það samfélag sem þau spruttu upp úr. Um svipað 

leyti og kvikmyndafræðin var að hasla sér völl hófst leit að verkum kvenna innan 

kvikmyndaiðnaðarins. Upp úr krafsinu komu löngu gleymdar leikkonur, leikstjórar, 

                                                           
2 Maureen Turim rekur uppruna skvísumynda til gamanmynda og greinir á milli þeirra sem rekja uppruna sinn til 

ærsla gamanmyndarinnar og svo þeirra sem hún segir koma frá kvikmyndum Hollywood frá árunum 1906-1911 og 

fjalli um stöðu konunnar innan samfélagsins og grípi oft til þess að sýna aðstæður hennar á gamansaman hátt þrátt 

fyrir alvarleika viðfangsefnisins (2008: 32). 
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handritshöfundar, framleiðendur og kvikmyndir. Minningu þessara verka og kvenna var 

síðan haldið á lofti með kvikmyndahátíðum sem snerust eingöngu um konur (Anneke 

Smelik 1998: 8). Staða kvenna í kvikmyndasögunni varð útgangspunktur rannsókna, 

greina og ritgerða þar sem kvikmyndir voru greindar út frá mismunandi aðferðum. 

Sálgreiningin varð fljótt áberandi tæki við túlkun kvikmynda. Anneke Smelik segir í 

bók sinni And the Mirror Cracked að „kvikmyndin sé tjáningaleið innan 

menningarinnar, þar sem goðsögnin um konur og kvenleika og karla og karlmennsku, 

eða goðsögnin um mun kynjanna er sett fram, búin til og endurgerð“ (1998: 7). Með 

þetta að leiðarljósi hófu konur að kafa í kvikmyndasöguna og skoða hvernig Hollywood 

og klassíska kvikmyndin hafði njörvað niður stöðu konunnar á hvíta tjaldinu.  

 Út frá félagsfræðilegri nálgun sætir Hollywood gagnrýni fyrir að framleiða og 

setja fram falska vitund; í stað þess að sýna „raunverulegar“ konur í „raunverulegum“ 

aðstæðum sýna myndir Hollywood „draumakonu“ sem uppfyllir draum karlmanna um 

hina fullkomnu kvenlegu konu (sama: 8). Þessi „draumakona“ er mjög sýnileg í 

kvikmyndum sem framleiddar eru í Hollywood í dag. Myndirnar eru yfirleitt 

rómantískar gamanmyndir sem skarta ungum fallegum leikurum og efnistökin eru oftast 

þau sömu: leitin að ástinni, samskipti foreldra og barna, frami og fjölskylda og 

umbreytingar (e. makeover). Umbreytingamyndir snúast um að kona sem virðist vera 

óaðlaðandi, en hæfileikarík er með ytri breytingum gerð aðlaðandi í þeim tilgangi að 

hún nái markmiðum sínum, eða uppfylli kröfur þeirra sem hrinda umbreytingunni af 

stað (Suzanne Ferriss 2008: 41).  

Á komandi síðum ætla ég að fjalla um þrjár skvísumyndir, How to Lose a Guy in 

10 Days, The Devil Wears Prada og Maid in Manhattan. Myndirnar fjalla allar um 

samskipti kynjannna sem og togstreituna við að samræma frama og fjölskyldu sem leyst 

er á ærslafullan og dramatískan hátt. Myndirnar ætla ég að greina og skoða hvort þær 

séu afturför frá jafnréttisbaráttu kvenna sem náði hámarki á milli 1960 og 1970, og 

hvernig þessar myndir endurspegla þá hugmyndafræði sem er ríkjandi innan 

bandarískrar menningar um stöðu kvenna. Í þeirri umfjöllun verður skoðað hvernig 

skvísumyndir viðhalda ímynd um samskipti kynjanna og ímynd konunnar í 

kvikmyndum Hollywood.  
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How to Lose a Guy in 10 Days 

Árið 2003 var frumsýnd í Bandaríkjunum rómantíska gamanmyndin How to Lose a Guy 

in 10 Days (Donald Petrie). Myndin er gerð eftir samnefndri skáldsögu Michele 

Alexander og Jeannie Long, frá árinu 1998, og ber undirtitilinn The Universal Dont‘s of 

Dating, eða hvað skal ekki gera á stefnumótum. Í titli myndarinnar og undirtitli 

bókarinnar kemur fram sögðuþráður myndarinnar. Í henni segir frá Andie Anderson 

(Kate Hudson) sem er dálkahöfundur á tískutímaritinu „Composer“. Titill blaðsins vísar 

beint til tískutímaritsins Cosmopolitan sem kemur út um allan heim og fjallar um 

málefni sem snerta konur beint, eins og heilsa, tíska, karlmenn, útlit og hvernig á að 

verða betri elskhugi. Andie skrifar svokallaðan „Hvernig á að“ dálk en dreymir um að 

skrifa um alvarlegri málefni sem snerta líðandi stund og ástand mála í heiminum. Ben 

Barry (Matthew McConaughey) vinnur á auglýsingastofu og sér um samninga er varða 

áfengi, tóbak og íþróttavörur en þráir að ná samningi um auglýsingaherferð fyrir stærsta 

demantssala í heimi. Í hans huga er hann sá eini rétti fyrir samninginn vegna þess að 

hans eigin mati þekkir hann og elskar konur. 

Flétta myndarinnar einföld. Ben, sem er þekktur fyrir að eiga bara í stuttum 

ástarsamböndum við konur, á að fá konu til þess að verða ástfangna af sér, en Andie á 

aftur á móti að skrifa dálk sem fjallar um „Hvernig eigi að glata gæja á 10 

dögum“.Takist þeim þetta fær Ben demantasamninginn en Andie fær að skrifa um það 

sem hana lystir. Aðferðin sem Andie ætlar að nota er einfaldlega að gera allt það sem 

fælir menn frá konum. Hugmyndina fær hún þegar hún huggar vinkonu sína sem er í 

ástarsorg vegna manns sem hún hitti í eina viku. Í huga Andie er greinilegt að það eru 

hlutir sem fæla menn frá konum og samböndum og hún ákveður að gera það sama í 

rannsóknarskyni fyrir dálkinn. Það virðast nefnilega vera til reglur sem kveða á um 

hvernig sé best að krækja sér í mann, sem og lögmál um hvað fæli menn frá.3  

                                                            
3 Nokkrum árum áður en bókin How to Lose a Guy in 10 Days kom út var gefin út bók, sem heitir Reglurnar (e. The 
Rules: Time-tested Secrets for Capturing the Heart of Mr. Right). Bókin er sögð byggja á reglum frá því árið 1917, 
um hvernig kona skuli haga sér í samskiptum við menn í leitinni að draumaprinsinum. Bókin gefur loforð um það að 
ef konur fylgi reglunum í einu og öllu þá muni draumaprinsinn bera upp bónorðið og þær lifa hamingjusamar allt sitt 
líf. Reglurnar eru 35 og þeim verður alltaf að fylgja. Dæmi eru tekin um konur sem fylgdu reglunum og voru alltaf 
hamingjusamar en þær sem brutu reglurnar enduðu einar og óhamingjusamar. Regla 1 snýst um það að vera „engri 
annarri lík”, regla 3 segir að konan eigi ekki að stara á karlmenn né tala of mikið, regla 20 segir að konan eigi að vera 
heiðarleg en dularfull. Konur mega ekki tala um giftar systur eða giftar vinkonur, þær mega ekki láta í ljós löngun til 
að eignast barn. Regla 22 segir að kona eigi aldrei að flytja neitt til mannsins né geyma neitt í íbúðinni hans. Það er 
sem sagt af nógu að taka þegar Andie ákveður að brjóta reglurnar. 
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Kvikmyndin lofar góðu fyrir aðdáendur skvísumynda sem og þeirra sem velja sér léttar 

afþreyingamyndir. Fjörug tónlist er það fyrsta sem heyrist þegar myndin byrjar. Fyrsta 

ímyndin sem birtist áhorfendum er forsíða hins ímyndaða tímarits og þar má sjá ritað 

stórum stöfum: „Misstu magann, hvernig á að fá flatan maga á örstuttum tíma“. Ung 

falleg kona prýðir forsíðuna eins og siður er hjá tímaritum helguðum konum. Leikkonan 

Kate Hudson hefur sjálf prýtt fjölda forsíðna sem skapar tvöfalda ímynd hennar á 

tjaldinu. Í raunveruleikanum er hún ímynd hinnar ungu fallegu konu sem 

unglingsstúlkum langar að líkjast, sem auk þess hefur verið í samböndum við marga af 

þekktustu leikurum Hollywood. Í kvikmyndinni er hún aftur á móti kona sem vísvitandi 

gerir allt vitlaust til þess að fá mann til að hætta með sér. Í upphafi er ljóst að 

kvikmyndin er ekki að setja fram persónu sem líklegt er að verði sagt upp, heldur 

viðheldur hún þeirri hugmynd að fallegar konur séu eftirsóttar og Kate Hudson sem 

Andie fellur nákvæmlega að þeirri hugmynd. 

 Á meðan fyrirsagnir og myndir rúlla má sjá á bak við eina forsíðuna konur í 

tækjasal lyfta lóðum og stunda líkamsrækt. Önnur forsíða rúllar á tjaldinu og á henni má 

lesa „Sætir strákar og hvar má finna þá“. Það fer því ekkert á milli mála um hvers konar 

tímarit er að ræða. Bakgrunnur myndarinnar er tískutímarit og hvernig konur lifa lífinu í 

samræmi við skilaboð blaðsins. Það fyrsta sem áhorfandinn sér af aðalleikonu 

myndarinnar er nærmynd af henni með undarlegan svip á andlitinu. Myndinni er síðan 

snúið við og leikkonan er sýnd í líkamsræktarsalnum þar sem hún hangir á hvolfi í tæki 

sem minnir helst á píningartæki frá miðöldum og undirstrikar það sem konur leggja á 

sig til að halda sér í formi, sem er auðvitað krafa nútímans og sett fram í tískublöðum 

meðal annars. Síðan kemur aftur innskot af tímaritinu og núna með mynd af Andie og 

dálkinum hennar. Hún er síðan sýnd þar sem hún á klaufalegan hátt dettur þegar hún 

innréttar heima hjá sér að hætti Feng Shui. Þar með er búið að koma á framfæri 

grínþætti myndarinnar. Klaufalega fallega ljóskan í kvikmyndum. Ímynd sem er 

áhorfendum kvikmynda ekki ókunn. 

Aðalleikarar myndarinnar eru síðan kynntir samtímis; Matthew McConaughey með 

bláum stöfum og Kate Hudson með bleikum stöfum. Strax í upphafi má sem sagt greina 

togstreituna sem skapast vegna mismunar kynjanna. Þegar búið er að sýna Andie við 

heimildaöflun fyrir dálkinn sinn birtist titill myndarinnar og orðin „glata gæja“ eru með 

bleikum stöfum. Þá er klippt yfir í prentaðan texta um Tadsjikistan og pólitískt ástand 

þar, á sama tíma má heyra vinkonu Andiear lesa textann upphátt. Textinn er fyrir 

dálkinn hennar og ber titilinn „Hvernig á að koma friði á í Tadsjikistan“. Þannig er því 
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komið á framfæri að Andie hefur metnað í annað en tískuheiminn og sýnir 

fjölbreytileika þann sem persóna hennar hefur að geyma. Auk þess að vera sæt og 

kynþokkafull, er hún menntuð, metnaðargjörn og síðast en ekki síst mikill 

körfuboltaaðdáandi. Hún er strax í upphafi myndar gerð ómótstæðileg bæði í augum 

karla og kvenna. 

 Andstæðan við Andie er kona úr viðskiptalífinu sem kaupir tímaritið í 

rannsóknarskini, ekki vegna áhuga á því. Á sama tíma er Manhattan kynnt til sögunnar 

en hún er mikilvægur þáttur í kvikmyndinni sem tákn tísku, hraða og metnaðar. Í 

umferðarteppu leigubíla og einkabíla sést hvernig svartklæddur ökumaður á svörtu 

mótorhjóli mjakar sér í gegnum teppuna og leggur í autt stæði. Þegar hann tekur af sér 

hjálminn birtist á tjaldinu Matthew McConaughey. Á meðan Andie er kynnt sem hin 

fullkomna ímynd kvenleika, hvítar beinar tennur, sítt ljóst hár, grönn og fíngerð, þá er 

McConaughey sem Ben Barry ímynd hins fullkomna karlmanns: Stæltur, strákslegur, 

afslappaður íþróttamaður. Í atriðinu þar sem Ben er kynntur til sögunnar er hann sýndur 

ganga inn á skrifstofuna sína. Hann heilsar fyrst konunum, eða dömunum eins og hann 

kallar þær, og kastar síðan kumpánlegri kveðju á vini sína. Hann er svo sýndur fara úr 

stuttermabol og í skyrtu. En skotið er mjög áhugavert vegna þess að þarna fær konan 

tækifæri til að vera í hlutverki gægisins (e. voyeur). Þarna er maðurinn orðinn að 

viðfangi löngunar, stöðu sem oftast er eignuð konum á meðan það er maðurinn sem 

horfir.
4
 Jafnvel vinir hans sem horfa á hann skipta um skyrtu dást að honum: hann er 

ekki aðeins sá sem konur vilja kynnast heldur er hann líka fyrirmynd karla. 

 Þegar Ben sér Andie er skotið frá sjónarhorni hans. Hún stendur með vinkonum 

sínum á veitingastað og hann sér hvar hún stendur álengdar. Hún sést frá mitti og upp úr. 

Hann horfir á hana í smástund. Hún er sýnd þar sem hún hlær innilega, reigir höfuðið 

aftur og opnar munninn svo skín í fallegar tennurnar. Hún er mjög munúðarfull og 

athöfnin vísar til kynferðislegra athafna, enda líst honum strax vel á hana sem verðugt 

viðfangsefni tilraunar sinnar. Við fyrstu sýn líst Andie líka vel á Ben sem sitt 

tilraunadýr. Þau mætast, standa mjög þétt upp við hvort annað, tala saman í stökum 

orðum, sem búa yfir tvíræðri merkingu. Þannig eru þeirra fyrstu samskipti daður í von 

um að snara hvort annað í net veiðmannsins og tilraunin hefst. Í upphafi eru samskipti 

                                                           
4 Laura Mulvey segir í grein sinni „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ frá árinu 1975 að kvikmyndir 

endurspegli, birti og geri út á fastmótaðan skilning samfélagsins á mismuni kynjanna og að þessi mismunur setji 

jafnframt mark sitt á ímyndarmótun, erótískt augnaráð og sjónarspil innan þeirra. Hún heldur því fram að kvikmyndin 

bjóði upp á ýmsar unaðssemdir og að svölun glápþarfar sé ein af þeim. Einnig fjallar hún um stöðu áhorfanda sem á 

þá beint við í þessu umrædda atriði, en hann er í stöðu þess sem „bælir eigin sýniþörf og yfirfærir þrár sínar yfir á 

þann sem kemur fyrir á tjaldinu“ (2003: 333). 
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þeirra þrungin kynferðislegri spennu. Nærmyndir af andlitum þeirra Andies og Bens eru 

áberandi og áhersla lögð á að þau séu sem tvíræðust í allri hegðun undirstrikar þá 

kynferðislegu spennu sem einkennir eftirleikinn. 

 Andie ákveður að byrja leikinn fyrir alvöru þegar þau eru stödd á körfuboltaleik. 

Hún átti tvo miða á leikinn og með klókindum tekist að fá Ben til að spyrja hvort þau 

geti farið saman. Samkvæmt reglu 4 í reglubókinni sem nefnd var að ofan á konan aldrei 

að stinga upp á stefnumóti; hvað þá að koma með hugmynd um hvert eigi að fara. 

Reglan segir „karlar vilja takast á við ögranir. Þess vegna stunda þeir íþróttir, heyja stríð 

og yfirtaka fyrirtæki“ (Ellen Fein og Sherrie Schneider 1995: 41). Þannig er konunni 

lýst sem kappleik sem menn verða að vinna, jafnvel brjóta á bak aftur sem óvinveittri 

þjóð líkt og í raunverulegum stríðum. Á leiknum athugar Andie svo viðbrögð Bens við 

áskorun. Spennan er í hámarki þegar myndavélin fókusar á hana og það verður alveg 

ljóst að á þessum tímapunkti hefst áskorunin. Hún biður hann að skjótast eftir gosi fyrir 

sig þegar ein mínúta er eftir af körfuboltaleiknum og liðin eru jöfn að stigum. Ben reynir 

að fá hana til að bíða en það gengur ekki. Hún segist verða að fá gosið nú þegar. Raunin 

er sú að hún verður að komast að því hvernig hann bregst við. Þetta er eitt af því sem 

konur gera rangt samkvæmt reglubókinni og fælir menn frá og er því fyrsti liðurinn í 

áætlun Andiear. Hann fer eftir gosinu og áætlun Andiear dugar ekki til að fæla hann frá, 

staðan er því eitt-núll Ben í hag. 

 Áskorunin heldur áfram og Andie og Ben fara saman í bíó. Hún fær að velja 

myndina og velur Sleepless in Seattle (1993, Norah Ephron) – sígilda skvísumynd. Það 

er áhugavert að í Sleepless in Seattle er vísað til skvísumynda á mjög augljósan hátt. 

Suzy (Rita Wilson) fer að gráta þegar hún lýsir atriði í kvikmyndinni An Affair to 

Remember (1957, Leo McCarey) en eiginmaður hennar (Victor Garber) og vinur (Tom 

Hanks) þykjast aftur á móti fara að gráta þegar þeir lýsa atriði úr kvikmyndinni The 

Dirty Dozen (1967, Robert Aldrich). Skvísumyndir vísa þannig í sjálfar sig endurtekið í 

mörgum kvikmyndum, annað hvort á niðrandi hátt af karlmönnum, eða af konum til 

áhersluauka á viðburðum í lífi sínu. Þannig er í How to Lose a Guy in 10 days settur 

fram munurinn á kvikmyndagreinum sem lýsir sér meðal annars í því að markhópur 

kvikmyndanna er misjafn og viðfangsefnið sérhannað fyrir annan markhópinn sem 

skilgreinist af kyni.  

 How to Lose a Guy in 10 Days sýnir endurtekið hæfileika Andie við að falla í 

hóp, hvort sem að hann samanstendur af vinkonum hennar eða vinum Bens. Að minnsta 

kosti sú hlið sem hún sýnir á sér í upphafi áskoruninnar. Hún hefur áhuga á íþróttum, 
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borðar skyndibita, réttar sagt hún treður matnum í sig. Það að henni sé ekki umhugað 

um það hvernig hún lítur út þegar hún borðar á að sýna hana lausa við tepruskap og 

pjatt. Ben ætlar að spila út trompinu sínu þegar hann matbýr þriggja rétta máltíð. Á 

meðan hann leggur lokahönd á verkið þá dreifir Andie bleiku smádóti út um alla íbúðina 

hans og stillir upp mynd af sér í myndaramma á bak við brúðarblað. Ben fer fínt í 

hlutina og virðist gera sér grein fyrir því að ef hann ætli að eignast eitthvað sem endist á 

við demant þá verði hann að heilla hana almennilega upp úr skónum. En Andie þarf að 

grípa til aðgerða til þess að hann gefist upp á henni og þess vegna má hún alls ekki falla 

fyrir töfrum hans og hæfileikum í eldhúsinu. Hún þarf að verða ýkt útgáfa að konu sem 

er svo ólík þeirri svölu, æsandi konu sem hann sá fyrsta kvöldið, vegna þess að hún þarf 

að sanna að það skipti ekki máli hversu falleg kona sé, fari hún ekki eftir reglunum þá 

muni henni verða sagt upp. Andie setur á svið dramatískan leikþátt þar sem hún kjökrar 

og kúgast vegna þess að lambakjötið sem hann eldaði minnir of mikið á lambið í laginu 

Maja átti lítið lamb. Þarna leikur hún dramatíska og grátgjarna konu í von um að 

viðbrögðin verði til þess að hann fái nóg. Andie vonar að hann sem karlmaður geti ekki 

tekist á við kvenlegar tilfinningar og forði sér. Í þessu atriði er gripið til hefðar ærsla 

gamanmyndarinnar í sköpun kjánalegra eða ýktra aðstæðna sem draga fram togstreitu á 

milli kynjanna. Á þennan hátt ætlar hún sér að brjóta hann niður. Hætta er á að 

áhorfandinn fái samúð með Ben vegna þess að öfugt við hann þá veit áhorfandinn 

ástæðuna fyrir móðursjúkri og ýktri hegðun Andiear. Ben aftur á móti stendur agndofa 

frammi fyrir því að öll hans bestu spil eru ónothæf við að heilla Andie upp úr skónum. 

Hún heldur uppteknum hætti og öll hennar hegðun miðar að því að gera hann pirraðan 

og ráðþrota. Hann lætur aftur á móti ekkert koma sér úr jafnvægi, jafnvel þegar hún með 

kjánalegum tilburðum við að reyna að koma honum í rúmið, sem áhorfandi veit enn og 

aftur að er ekki hennar ásetningur, skírir á honum liminn Soffíu prinsessu. Lengra getur 

hún varla gengið; hún hefur vegið alvarlega að karlmennsku hans. Hún geldir hann á 

staðnum, leikur sér að honum með því að gera lítið úr manndómi hans og er sannfærð 

um að það hafi verið lokahnykkurinn. Hún gengur út frá því sem vísu að manndómurinn 

sé karlmönnum svo helgur að það sé nóg að gera lítið úr honum til þess að þeir flýi af 

hólmi. En hún reynist hafa rangt fyrir sér því heiðurinn út á við virðist Ben mikilvægari. 

Hann vill ekki tapa veðmáli fyrir vinnufélögunum, sérstaklega þar sem keppinautarnir 

um demantasamninginn eru konur, og hann verður ekki síður af karlmennskunni tapi 

hann veðmálinu. Hann er því tilbúinn til að láta ýmislegt yfir sig ganga í tíu daga. Hann 
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áttar sig á því að hann á í höggi við tvær mismunandi konur. Vissa hans um að hann 

þekki og elskir konur, eins og hann sagði í upphafi myndar reynist ekki á rökum reist. 

 Á ákveðnum tímapunkti eiga sér stað hvörf í myndinni, fléttan tekur nýja stefnu. 

Andie og Ben færa sig um set úr borginni og yfir í sveitina. Long Island er að vísu ekki 

eiginleg sveit en hún er sá staður þar sem sakleysi ríkir ennþá og er andstæða 

stórborgarinnar spilltu. Smábærinn stendur fyrir fjölskyldugildi og sakleysi sem felst í 

því að kaupa sér ís og njóta þess að vera til. Hraði stórborgarinnar er fjarri en þó 

nálægur því hún sést í bakgrunni og vofir yfir bæði persónum og áhorfendum. Það er í 

þessari heimsókn til foreldra Bens sem Andie hættir að leika og leyfir sér að vera hún 

sjálf. Hún sýnir honum nýja hlið á sér sem má gefa sér að sé hin raunverulega Andie. 

Það er sem sakleysi smábæjarins hafi þau áhrif á hana að hún getur ekki leikið lengur þá 

persónu sem hann var við það að gefast upp á. Hún gerir sér grein fyrir því að 

tilfinningar hennar í garð Bens eru að breytast, hún er að verða hrifin af honum. Á sama 

hátt gerir hann sér grein fyrir að í stað þess að þola dynti hennar og kenja í þeim tilgangi 

að vinna veðmál þá sé Andie kona sem hann gæti hugsað sér að hitta oftar en í tíu daga. 

Þau eiga þó eftir að snúa til borgarinnar og áhorfandinn þarf að bíða þess að sjá hvernig 

þau ljúka verkefnum sínum.  

 En myndin er ekki búin og áhorfendur vita að henni lýkur ekki fyrr en þau hafa 

náð saman, hvernig sem það gerist. Hápunktinum er loks náð í veislunni þar sem Ben 

innsiglar sigurinn með því að mæta með Andie sem kærustuna sína. Það er síðan þegar 

yfirmaður Bens kemur til Andiear og segir við hana að aðeins ástfangin kona geti glitrað 

eins og demantur að hún gerir sér grein fyrir að hún er ástfangin af honum, þó svo að 

hún reyni að telja sjálfri sér trú um að það geti ekki verið. Þegar þau svo komast að því 

að þau hafa bæði notað hvort annað til þess að komast lengra í vinnunni, verður það til 

þess að leiðir skilja. Í uppgjörinu er aftur gripið til ærsla gamanmyndarinnar þegar þau 

syngja dúett sem veislugestir halda að sé hluti af skemmtiatriði en áhorfandi 

myndarinnar veit að er sársaukafullt uppgjör þeirra á milli. 

En til þess að kvikmyndin uppfylli væntingar áhorfanda sem byggjast á 

auglýsingaspjaldi myndarinnar og sýnir þau Andie og Ben hallar sér upp að hvoru öðru 

verður parið að kyssast í lok myndar og þannig innsigla hamingjusama framtíð þeirra. 

 Ben vinnur veðmálið og Andie skrifar greinina. Í henni opnar hún hjarta sitt á 

sama hátt og þegar hún skrifaði um ástand mála í Tadjikistan. Þegar allt kemur til alls þá 

var Andie að leita að ástinni, á sama hátt og okkur er talin trú um að allar konur geri. 

Enda þróast málin svo að þegar gamall draumur rætist um að starfa sem „alvöru“ 
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blaðakona í Washington D.C. þá kemur Ben henni í skilning um að hún geti skrifað hvar 

sem er og hún sé einungis að flýja hann. Niðurstaðan er hinn „fullkomni“ endir þar sem 

parið kyssist á brú á og myndavélin fjarlægist þar til við áhorfendur sjáum þau að lokum 

ofan frá. Rómantískara verður það varla. 

 Til að átta sig til fullnustu á þeirri kvenímyndi sem birtist í kvikmyndinni nægir 

ekki að skoða eingöngu söguþráðinn. Ímyndarsköpunin á sér nefnilega stað í öllum 

þáttum myndarinnar og á sér ennfremur rætur í skáldsögunni sem hún er gerð eftir. 

Stjarnan Kate Hudson var orðin þekkt nafn þegar hún lék í myndinni, ekki síst sem 

dóttir hinnar vinsælu Goldie Hawn, sem er hvað frægust fyrir hlutverk sín sem fallega 

en einfalda ljóskan. Þá eiga búningar og tónlist stóran þátt í ímyndamiðlun 

skvísumynda. Búningar eru táknrænir á fleiri en einn hátt, þeir skapa ímynd 

persónunnar og einnig skapa þeir mun á milli persóna. Munur viðhorfa og lífsstefnu 

birtist ekki síst í búningum. Á meðan Andie og vinkonur hennar klæðast frjálslegum 

fötum í björtum litum sem undirstrika kvenleika þeirra þá eru búningar kvennanna sem 

vinna á auglýsingastofunni hefðbundin föt framakonunnar sem vill ekki láta aðgreina 

sig frá karlmönnum. Þessi munur er sagður tengjast jafnréttisbaráttu kvenna. Munur 

annarrar bylgju femínisma og þriðju bylgju femínisma er sagður tengjast kynslóðum. 

Stelpur voru búnar að klæða sig í bleikt og leika sér með dúkkur árum saman, en með 

jafnréttisbaráttunni á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar vildu konur forðast liti og 

klæðnað sem undirstrikaði líffræðilegan mun á konum og körlum (Carol M.Dole 2008: 

58).  

 Þriðju bylgju femínismi snýst um sjálfsöryggi kvenna fremur en pólitík. Það má 

segja að hann sé framhald á annarrar bylgju femínisma í staðinn fyrir stökk og 

ágreining. Munurinn liggur helst í því að annarrar bylgju femínismi treysti á pólitískar 

aðgerðir til þess að ná markmiðum sínum og koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Aðal 

áhersla var á jafnrétti kynjanna og gagnrýni á feðraveldið. Frelsi til þess að velja sér 

farveg var mikilvægt og kvenleika var hafnað. Gagnrýni og tortryggni í garð fjölmiðla 

sem lögðust á eitt um að gera konur að neytendum og svipta þær þannig sjálfstæðri 

hugsun. Póstfemínismi, eða þriðju bylgju femínismi felur í sér aðra hugsun. Í stað 

pólitískra aðgerða er lögð áhersla á sjálfstætt viðhorf og framkomu (e. attitude). Reiðin í 

garð feðraveldisins er hafnað. Ennþá er lögð áhersla á frelsið til að velja; frama eða 

hjónaband. Það er snúið aftur til kvenleikans. Ánægja fæst úr dægurmenningu og 

sjálfstæði á vinnumarkaði gerir konur að neytendum. Skvísumenning byggir á 

hugsunum þriðju bylgju femínisma og birtir hann í afurðum sínum (Suzanne Ferriss og 
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Mallory Young 2008: 3-4). Konur eiga að hafa frelsi til þess að gera það sem þær vilja, 

„heimsýn þriðju bylgju femínisma snýst um að öðlast jöfn réttindi á við karla án þess að 

þurfa að fórna kvenleikanum“ (Carol M. Dole 2008: 59).  

 Það má sjá dæmi um þennan þriðja bylgju femínisma í kvikmyndum eins og 

How to Lose a Guy in 10 Days. Tískutímarit lögðu áherslu á að konur klæddust í 

samræmi við það það starf sem þær óskuðu sér. Litríkum kjólum var skipt út fyrir gráar 

og svartar buxnadragtir. Konum var talin trú um líklegra væri að komið væri fram við 

þær sem klæddust buxnadrögtum sem yfirmenn, samkvæmt niðurstöðum rannsókna 

sem gerðar voru á áttunda áratugnum (Susan Faludi 2006: 186). Það er því áhugavert að 

skoða muninn sem settur er fram í kvikmyndinni á milli þeirra sem starfa á tímaritinu; 

Andie og vinkonum hennar og síðan konunum tveimur sem starfa á auglýsingastofunni. 

Á tímaritinu ríkir vinalegur andi, þar sem konur setjast í hring, fara úr skónum á fundum 

og láta fara vel um sig, sem er áberandi andstæða við það andrúmsloft sem ríkir á 

auglýsingaskrifstofunni þar sem keppnisskap og metnaður er í fyrirrúmi. Konurnar sem 

vinna þar, fylgja skilaboðum tímarita um að konur í buxnadrögtum séu teknar alvarlegar 

en konur í litríkum kjólum. Áhersla á búninga er því mikil varðandi ímyndasköpun. 

Andie sést í mismunandi fötum í nær hverju atriði en athyglisverðasti búningurinn er án 

efa guli kjóllinn sem hún klæðist í demantaveislunni.
5
 

 Það má segja að myndin fjalli um það sem blaðakona leggur á sig til þess að 

rannsaka efni fyrir. En þráðurinn sem liggur samhliða þessum aðalþræði myndarinnar er 

ástin og þörfin að finna draumaprinsinn. Þegar Andie býðst tækifæri til þess að uppfylla 

draum sinn um að verða „alvöru“ blaðakona í Washington D.C. þá lítur út fyrir að hún 

sé að velja frekar ástina, eða ástin velur hana, vegna þess að hún lætur undan Ben og 

samþykkir þá skýringu að hún sé ekki á leiðinni til Washington D.C til þess að fara í 

atvinnuviðtal heldur sé hún að flýja hann og ástina. Kvikmyndin uppfyllir því kröfur 

kvenáhorfandans sem þráir að sjá nútímakonuna hafa möguleika á að ná árangri í starfi 

og klófesta draumaprinsinn. Hún getur verið það sem hún vill og hún getur fengið það 

sem hún vill (Karen Hollinger 2008: 225). Kvikmyndin sýnir þó hið gagnstæða þegar 

Andie stendur frammi fyrir vali og hún velur ástina frekar en draumastarfið sem 

„alvöru“ blaðakona.  

                                                           
5 Kjólinn var sérhannaður fyrir hana út frá 84 karata demantinum sem hún bar um hálsinn. Þótt búningahönnuður 

myndarinnar hafi hannað kjólinn, er líka oft leita til virtra hönnuða til að hanna einstaka búninga fyrir kvikmyndir. 

Smókingfötin sem Matthew McConaughey klæðist í sama atriði voru til dæmis sérhönnuð af Brioni. Kjóllinn sem 

yfirmaður Andies klæðist er hannaður af Chanel og demantskórónan sem hún var með er eignuð Harry Winston. 

Skartgripirirnir sem voru lánaðir og birtust í myndinni voru metnir á rúmlega fjórtán miljónir Bandaríkjadollarar. 

Hálsmenið sem Kate Hudson var með var metið á rúmar fimm miljónir dollara (www.imdb.com). 
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The Devil Wears Prada  

Umbreytingamyndir eru kvikmyndir sem fjalla um breytingar á persónum í þeim 

tilgangi að breyta framvindu myndarinnar „umbreytingin snýst þá um það hvernig 

yfirborðskenndar ytri breytingar eru merki um innri siðferðislega breytingu. 

Umbreytingin felur oft í sér að gleraugu eru fjarlægð, úfið hár sléttað og gert glansandi 

og samvaxnar augabrúnir plokkaðar“ (Suzanne Ferriss 2008: 40). Föt skipta líka 

höfuðmáli fyrir umbreytingu, vegna þess að föt eru eins og búningur sem maður 

klæðist. Ákveðin föt henta ákveðnu tilefni, ekki eingöngu þeim að klæða persónur 

heldur taka þau líka þátt í sköpun frásagnarinnar. Tilgangur umbreytingar getur verið að 

ná athygli karlmanns, eða til þess að falla betur inn í ákveðið umhverfi. Þrátt fyrir að 

breytingin sé yfirborðskennd þá felur hún einnig í sér viðhorfsbreytingu þeirra sem 

þekktu persónuna fyrir og eftir breytingu. Mikilvægi umbreytingarinnar er fólgið í því 

að stýra frásögninni í ákveðna átt. Myndir sem snúast um slíkar breytingar eru oft 

kaflaskiptar í fyrir og eftir umbreytingu. Í þeim er oft bein tilvísun til tískutímarita sem 

taka „venjulegt” fólk, skipta um hárgreiðslu og útlit á því, og finna föt sem henta nýju 

útliti þess.
6
 

 The Devil Wears Prada (2006, David Frankel) snýst að mestu leyti um 

tískuheiminn. Í henni er það tískan sem er aðal áhrifavaldur í lífi fólks.
7
 Líkt og How to 

Lose a Guy in 10 Days, byggir The Devil Wears Prada á áður útgefinni skáldsögu. 

Höfundurinn Lauren Weisberger er sögð byggja söguna á reynslu sinni sem 

aðstoðarmaður ritsjóra hjá einu virtasta tískutímariti í heimi Vogue. Kvikmyndin sem 

heldur sig við þráð bókarinnar að mestu leyti segir frá Andy Sachs (Anne Hathaway), 

ungri smábæjarkonu sem flytur til New York í von um að fá þar starf við blaðamennsku. 

Þegar það gengur ekki upp eins og hún hafði óskað sér sækir hún um starf hjá 

„Runway“ (sem sækir fyrirmynd sína til Vogue). Andy lítur svo á að starfi hún í eitt ár 

hjá tískutímaritinu þá sé hún komin með þá reynslu sem hún þarf til að fá betra starf. Á 

                                                           
6 Dagskrárgerð í sjónvarpi erlendis og núna nýlega hérlendis hefur einnig tekið slíkt efni upp á sína arma og má finna 

fjölmörg dæmi um umbreytingaþætti. Munurinn á þessum þáttum og skvísumyndum sem byggja á sömu hugmynd er 

að þættirnir snúast oft um sársaukafullar skurðaðgerðir sem eiga stærsta þáttinn í að breyta útliti einstaklinga.  

7 Sem viðfangsefni má rekja tísku aftur til tískukvikmynda sem gerðar voru fyrst snemma á síðustu öld. Í kringum 

1911 gerði Pathé stuttmyndir um tísku sem þá ýmist voru teknar upp á tískusýningum eða snerust um komandi tísku. 

Þessar stuttmyndir þróuðust út í kvikmyndir með frásögnum og söguþræði sem var þá oft byggður upp í kringum 

fötin Út frá þessum kvikmyndum má segja að hafi þróast tvenns konar tískukvikmyndir, þær sem snúast um 

tískusýningar og síðan myndir þar sem tískan er í bakgrunni. Hollywood hefur einnig haft áhrif á tískuna með beinum 

hætti. Árið 1931 bauð Sam Goldwyn Coco Chanel t.a.m. eina miljón dollara fyrir að koma til Hollywood og hanna 

búninga fyrir kvikmyndir. Fatahönnuðir og búningahönnuðir hafa unnið saman við að skapa kvikmyndum ákveðið 

útlit og skapað persónur í gegnum búninga, þó er gerður munur á búningum og hátísku sem birtist í kvikmyndum þar 

sem hátískan er sögð standa utan við frásögn og persónusköpun (Stella Bruzzi 1997: 4). 
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meðan bókin setur fram gagnrýni á tískuheiminn þá leitast kvikmyndin við að sýna 

hversu flókið það er að ná frama innan tískuheimsins samtímis því að sinna einkalífinu  

(Suzanne Ferriss 2008: 51). 

 Kvikmyndin hefst á tónlistaratriði sem kynnir aðstæður og leggur strax áherslu á 

muninn á Andy Sachs og því sem tískuiðnaðurinn stendur fyrir. Áhorfendur sjá hana 

fyrst þurrka móðu af spegli og tannbursta sig. Hún er með hárið slegið, ómáluð og 

nývöknuð. Andstæðan er önnur kona sem stendur við glugga þannig að Manhattan 

blasir við og klæðir sig í undirföt. Á meðan Andy speglar sig í eigin mynd, sannfærð um 

að það sem blasi við henni sé hennar rétta mynd, þá speglar hin konan sig í Manhattan, 

sannfærð um að hún sjái sína réttu mynd í gegnum borgina. Borgin og konan spegla sig 

í hvor annarri og líkt og borgin er orðin að táknmynd fyrir tísku þá er konan sem speglar 

sig í glugganum táknmynd þess sem tískutímarit eins og „Runway“ og Vogue standa 

fyrir. 

 Í grein Lauru Mulvey „Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin“ fjallar hún um 

svölun glápþarfar og nautnina sem felst í því að láta horfa á sig (2003: 332). 

Upphafsatriði myndarinnar vísar í þessi tvö atriði. Myndavélin fylgist með ungum 

konum klæða sig. Nærmyndir af kvenlíkamanum fylla tjaldið þannig að áhorfandinn sér 

hann aðeins brotakenndan og óraunverulegan líkt og horft sé í gegnum kíki á einn stað í 

einu. Áhersla er lögð á konur velja sér allt frá undirfötum til yfirhafna og fylgihluta. 

Nærmyndir birtast af fótum smeygja sér í háhælaða skó, sem samkvæmt Freud er 

einmitt tákn fyrir kynferðislega athöfn, eyrnalokkar settir í göt í eyrum gætu sömuleiðis 

vísað til hins sama. Kynningaratriðið gerir mikið úr þessari gægjuþörf, enda aðstæður 

við áhorf kvikmyndar ekki ósvipað og gægst sé inn um glugga. Konurnar eru aftur á 

móti ekki saklaus fórnarlömb heldur eru þær vel meðvitaðar um stöðu sína fyrir framan 

myndavélina.  

 Í umfjöllun sinni um glápþörfina tengir Freud hana lönguninni til „að hlutgera 

annað fólk og færa það undir valdsvið þrúgandi og ísmeygilegs augnaráðs“ (sama: 332). 

Þetta er greinilegt í upphafsatriði kvikmyndarinnar. Ef litið til athafnanna sjálfra sem 

birtast á tjaldinu og fylgihluta kvennanna og hugmyndarinnar um gægi þá liggur beint 

við að líta aftur til Freuds og kenninga hans um blæti. Hann segir blæti meðal annars 

vera venjulega hluti, sem einir og sér geta á engan hátt þjónað kynferðislegum tilgangi, í 

stað einstaklings sem kynferðislegs viðfangs (1905: 65-66). Þessi hlutir geta verið hár, 

skór eða undirföt svo dæmi séu tekin. Síðan getur það gerst að áhuginn á einstaklingi 
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sem kynferðislegs viðfangs færist algjörlega yfir á umræddan hlut sem verður þá að 

vera til staðar til að fullnæging geti átt sér stað. 

 Eftir að konurnar hafa fullkomnað ímyndir sínar geta þær haldið til vinnu. Á 

leiðinni kaupir Andy sér beyglu með lauk, og það er klippt af henni yfir á konur mæla 

nákvæmlega möndlur eða músli, til þess að halda sér í því líkamlega formi sem 

tískublöðin gera kröfu um. Til þess að sýna enn frekar hvernig Andy skilur sig frá 

boðskap og reglum tískutímaritanna dregur myndavélin inn á skilti sem segir „bakarí“. 

Þegar Andy staðnæmist fyrir framan bygginguna þar sem „Runway“ er með skrifstofur 

blasa við henni háhýsi sem einkenna Manhattan-eyju og má líta á að tákni fallusinn og 

Andy sé að gangast inn í feðraveldið. Þó svo að þarna sé sköpuð andstæða sem felst í 

því að ritstjóri hins virta tímarits er kona og getur ekki táknað feðraveldið, þá kemur það 

í ljós seinna að hún lýtur eiganda þess sem er karlmaður og fallusinn stendur fyrir valdið 

sem hann hefur. 

 Stílhreint umhverfi skrifstofunnar og tískumeðvitað starfsfólk þess gerir sér 

grein fyrir því um leið og Andy birtist að hún fellur á engan hátt inn í þetta umhverfi. 

Hún er aðkomumaður, ekki bara í þeim skilningi að hún eigi uppruna sinn að rekja til 

smábæjar í Bandaríkjnum, heldur er hún ekki lesandi tímaritsins og stendur þar af 

leiðandi algjörlega utan við þann heim sem skrifstofur hans hafa að geyma. Því er lýst 

fyrir Andy að starfið sé mjög krefjandi og hamrað á þeirri staðreynd að flestar ungar 

konur myndu drepa fyrir slíkt starf. Þannig er áhorfanda gert ljóst hversu merkilegt það 

er að starfa á blaðinu, sér í lagi að vera aðstoðarmaður aðalritstjóra blaðsins. Þráður 

myndarinnar er þarna kominn í ljós. 

 Ritstjóri „Runway“ boðar komu sína fyrr en áætlað var og við það brestur á 

mikil ringulreið á skrifstofunni. Það er greinilegt á viðbrögðum allra að það er von á 

harðstjóra og fullkomununarsinna. Andy stendur hjá, fylgist með öllu og skilur ekki 

hvers vegna allt umturnast við það eitt að von sé á ritstjóra blaðsins. Það fyrsta sem sést 

af ritstjóranum er fótur sem stígur út úr bifreið. Aftur birtist áhorfanda þetta tákn sem 

stendur fyrir blætisdýrkun, þarna getur það táknað hversu vald er kynæsandi í augum 

sumra. Myndavélin fylgir síðan göngunni frá bílnum að lyftu. Allan tímann sést ekki í 

andlit ritstjórans heldur er áherslan á baksvip hans. Það er greinilegt að fólk ber 

óttablandna virðingu fyrir ritstjóranum. Hápunktur þessa atriðis er þegar lyftan opnast 

og ritstjórinn Miranda Priestley (Meryl Streep) lítur upp um leið og hún tekur af sér 

sólgleraugun. Þetta er glæsilegur endapunktur á atriðinu og það sem tekur við er óvænt 
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fyrir áhorfandann. Yfirvegaður og rólegur leikur Streep og lágstemmd röddin er 

skemmtileg andstæða við harðstjórann sem gefinn var í skyn í upphafi atriðisins.  

 Aftur er lögð áhersla á það hversu illa Andy fellur inn í starfið sem hún sótti sjálf 

um. Það er ekki litið til menntunar né hæfileika heldur er hún dæmd eingöngu út frá 

útlitinu. Tískan er því í forgrunni myndarinnar og það hvernig Andy tekst að laga sig að 

kröfum tískunnar er ekki síður mikilvægt en hvernig hún stenst kröfur ritstjórans. Óskir 

og skipanir Miröndu eru flóknar og jaðra við að vera fáránlegar og Andy kvartar undan 

vinnunni, vinnufélögum og ekki síst undan yfirmanninum við Nate (Adrian Grenier) 

kærastann sinn. En ekki síst kvartar Andy undan tískuheiminum sem hún starfar innan 

en tilheyrir þó ekki. Nate hefur samúð með henni og einnig nýtur hún stuðnings og 

skilnings vinanna sem einnig sjá tískuheiminn sem innantóman. Þegar því hefur verið 

komið á framfæri að Andy sé í röngu starfi og andúð hennar á tískuheiminum hefur 

verið komið til skila er áherslan aukin með tónlistaratriði sem sýnir hversu leiðigjarnt 

starfið er og erfitt að uppfylla óskir ritstjórans. Því er einnig komið á framfæri hversu 

lítillar virðingar aðstoðarmaður nýtur. Það er því kominn tími á breytingar. Andy er að 

því komin að gefast upp og leitar til stílista blaðsins. Hún vill fá viðurkenningu fyrir vel 

unnin störf. Hún vill ekki fá viðurkenningu vegna útlits heldur vegna verðleika. 

 Nigel (Stanley Tucci) hefur unnið á blaðinu um árabil og lætur ekki dynti 

Miröndu koma sér úr jafnvægi. Hann er ekki tilbúinn að vera öxlin sem Andy þarf að 

gráta á heldur gerir henni grein fyrir því að það sé aðeins eitt sem komi henni til góðs og 

það sé umbreyting. Þarna verða hvörf í myndinni vegna þess að Andy getur ekki náð 

lengra í starfinu nema hún sé tilbúin að gangast inn í tískuheiminn. Nigel gerist lærifaðir 

Andy en umbreytingin er ekki fyrir hann, verður honum ekki í hag og er ekki til þess að 

ná athygli karlmanns heldur er hún til þess að ná athygli konu og starfsfélaganna. Með 

greiðan aðgang að förðunarfræðingum sem og fataskápi Runway með sýnishornum af 

fötum frægustu hönnuða í heimi, fer umbreytingin af stað. Umbreyting persónunnar er 

flókin á tvenns konar hátt. Hún snertir ytri og innri heim kvikmyndarinnar. Það er 

breytingin hefur áhrif á það hvernig persónur myndarinnar bregðast við breytingunni 

sem Andy gengur í gegnum og einnig hvernig áhorfandinn bregst við. Umbreytingin er 

sem sagt sýnileg á tvenns konar hátt; áhorfendum og persónum kvikmyndarinnar. Hún 

er útlitsleg og hrindir af stað innri breytingu á persóngerð og persónuleika. (Suzanne 

Ferriss 2008: 42). 

 Umbreytingin sem á að vera varanleg er sýnd með tónlistaratriði þar sem klippt 

er á milli Andy í mismunandi fötum á leið til vinnu. Hún ber breytinguna mjög vel og af 
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henni skín nýtt sjálfstraust sem gerir henni betur kleift að takast á við kröfur starfsins. 

En það virðist verða til þess að viðhorf vinanna og kærastans til Andy breytist. Þó svo 

að Nate sé í upphafi ánægður með hina kynþokkafullu Andy þá getur hann ekki sætt sig 

við þá staðreynd að hún skuli hafa ákveðið að sinna starfinu og gera sitt besta. Svo 

virðist sem það hafi verið jafnvægi á milli þeirra þegar þau voru bæði óánægð í störfum 

sínum en núna þegar hún sinnir sínu starfi af heilum hug þá myndast gjá á milli þeirra. 

Það sama má segja um vini hennar sem voru ánægð að njóta fríðindanna sem starf 

hennar bauð upp á en eiga erfitt með að sætta sig við þá breytingu sem hefur orðið á 

henni eftir umbreytinguna og kenna því um að fötin hafi breytt persónuleika hennar. Það 

er sem breytingin á Andy og þá sérstaklega viðhorfsbreyting hennar til starfsins sé ógn 

við valdajafnvægi vinahópsins. „Umbreytingarnar geta vísað til viðhorfa um 

tískheiminn sem álitinn er kapítalismi í sinni verstu mynd, og samnefnari fyrir sóun og 

innihaldsleysi, þar sem konum er stillt upp af iðnaði sem treystir á öryggisleysi þeirra og 

þörf fyrir að falla i hópinn“ (sama: 44).  

 Togstreitan á milli þess að ná árangri í starfi og einkalífi kemur mjög skýrt fram 

og birtist vel í Miröndu Priestley. Hún er sýnd sem ísköld, kaldhæðin og óþolinmóð í 

vinnunni. Hún hefur unnið sig upp í stöðu sem þykir með þeim valdameiri innan 

tískuiðnaðarins en í einkalífinu er staðan önnur. Sökum þess hvað hún eyðir miklum 

tíma í vinnunni er hjónabandið að fara út um þúfur og börnin eru í heimavistaskóla. Það 

má hafa það í huga að lýsingin á Miröndu er á annan hátt í bókinni en kvikmyndinni. Í 

bókinni er hún sett fram sem nöldrandi fígúra sem fer fram á hið ómögulega af 

samstarfsfólkinu sem hún sendir út og suður í ýmsum erindagjörðum (sama: 52). Þrátt 

fyrir að gera sér grein fyrir að hún sinni framanum á kostnaði fjölskyldunnar þá er hún 

ekki tilbúin að gefa hann upp á bátinn. Hún hefur náð langt í heimi sem í langan tíma 

hefur tilheyrt karlmönnum og hún stendur þeim fullkomlega jafnfætis. Það er þó eins og 

kvikmyndin felli dóm yfir þessari ákvörðun hennar. Hún er sýnd svo grimm og kaldlynd 

að þegar hún líkir Andy við sjálfa sig þá rennur upp fyrir Andy að svona kæri hún sig 

ekki um að vera og snýr baki við þessum heimi.  

 Þegar áhorfandinn sér Andy næst er hún aftur komin í púkalegu fötin sín. Hún 

fer á kaffihús og hittir Nate, sem er orðinn fyrrverandi kærasti. Hún er á leið í 

atvinnuviðtal hjá „alvöru“ dagblaði og Nate gerir athugasemd við fötin sem hún klæðist. 

Það má túlka það á þann veg að hann hafi verið ánægður með fötin sem fylgdu 

umbreytingunni en ekki innri breytinguna sem varð á Andy. Þannig má líta á fötin sem 

búning sem við klæðumst á hverjum degi og Andy hefur valið að klæðast búningi sem 
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hún þekkir og að hennar mati segir til um hver hún er. Hún hefur valið að gefast ekki 

tískunni á hönd og enn og aftur álítur hún sig yfir hana hafna, en getur hún staðið fyrir 

utan tískuheiminn? Samkvæmt Miröndu Priestley er það ekki hægt, vegna þess að öll 

föt sem eru á markaðnum eru runnin undan fatahönnuðum, þau fjöldaframleidd þannig 

að þau standi almenningi til boða og eru á þann hátt ekki fyrir utan tískuna. Þegar Andy 

segir skilið við tískuiðnaðinn til þess að starfa sem „alvöru“ blaðakona þá er það hafið 

upp sem val sem stendur æðra því að starfa í tískuiðnaðinum. Andy stendur uppi sem 

sigurvegari, hún náði að uppfylla draum sinn, en fórnaði við það sambandi sínu við 

Nate.  

 Eflaust spyrja einhverjir áhorfendur sig að myndinni lokinni hvort að Andy sé 

virkilega svo barnaleg að halda að hún geti náð árangri í blaðamennsku án þess að stíga 

þar á einhverjar tær. Andy lítur svo á að hún geti ekki haldið í heilindi sín innan 

tískuiðnaðarins vegna þess að hann snúist um að komast áfram á kostnað einhvers 

annars. Myndin heldur því fram að þrátt fyrir umbreytinguna þá sé Andy sama persónan 

inni við beinið. Ekkert hefur breyst nema þá að breytingin hefur sýnt henni hvaða 

persónu hún vill ekki geyma. Sú innihaldslausa ytri breyting sem gerð var á Andy hefur 

einungis undirstrikað það hversu heilsteypt manneskja hún var og að fegurð hennar hafi 

ávallt búið innra með henni. En fyrst og fremst er áhorfandinn fullvissaður um það að 

konur þurfi ekki að breytast - að minnsta kosti útlitslega. Umbreytingin var óþörf vegna 

þess að Andy var fullkomin og þurfti bara að sannfæra sjálfa sig um leið og hún sýndi 

öðrum hvers hún var megn. 
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Maid in Manhattan 

Þriðja og síðasta myndin sem hér verður tekin fyrir minnir um margt á kvikmyndina 

Pretty Woman (Garry Marshall, 1990) þar sem vændiskonan Vivian (Julia Roberts) og 

auðkýfingurinn Edward ( Richard Gere) verða ástfangin og yfirstíga allar hindranir. 

Maid in Manhattan (2002, Wayne Wang) fjallar um unga konu sem er herbergisþerna á 

fínu hóteli á Manhattan og verður ástfangin af frambjóðanda til þingsins þegar hann 

fyrir misskilning heldur að hún sé yfirstéttarkona og gestur á hótelinu. Myndin vísar til 

öskubuskuminnisins þar sem prinsinn, þingmaðurinn eða auðkýfingurinn verður 

ástfanginn af lágstéttarvinnukonu. Marisa Ventura ( Jennifer Lopez) er nútíma 

öskubuska, nema hvað að hún vinnur ekki fyrir vondu stjúpmóðurina heldur 

kapítalistana sem hagnast á lægstu stéttunum. Verkalýður samtímans eru innflytjendur 

eins og sjá má á hótelinu, þar sem stjórnendur hótelsins eru hvítir, en þernur, 

öryggismenn og starfsmenn í þvottahúsi tilheyra minnihlutahópum. Umrædd kvikmynd 

hefur því sérstöðu gagnvart hinum tveimur kvikmyndunum sem fjallað er um hérna, að 

því leyti að aðalpersónan tilheyrir minnihlutahópi í Bandaríkjunum. Hún á uppruna sinn 

að rekja til Suður-Ameríku og þarf að berjast við fordóma samfélagsins, sem birtast 

innan hótelsins, sem og fordóma eldri kynslóða innflytjenda. Í aðalpersónu myndarinnar 

endurspeglast hinn ameríski draumur um að þú getur orðið það sem þú vilt og að ekkert 

sé ómögulegt; það eina sem þarf að gera er að leggja hart að sér í vinnunni. 

 Maid in Manhattan hefst á fjörugri tónlist nema það er ekki um að ræða 

skvísupopp, heldur er það Paul Simon sem syngur lag sitt Me and Julio. Á meðan birtist 

sviðsmynd og bakgrunnur kvikmyndarinnar. Í upphafi er skimað yfir Manhattan en 

síðan flytjumst við yfir til Bronx og greinilegar andstæður birtast. Veggjakrot, 

grænmetissalar að koma sér fyrir og morgunverkin unnin í umhverfi sem greinilega má 

muna sinn fífil fegurri - allt annar blær en á Manhattan. Andstæður fátæktar og 

ríkidæmis eru greinilegar. Marisa og sonur hennar Ty (Tyler Posey) búa þröngt en það er 

hlýlegt hjá þeim. Marisa sem er einstæð móðir þarf að koma Ty í skólann áður en hún 

fer inn á Manhattan til vinnu sinnar. Mikil áhersla er lögð á gott samband Marisu við 

son sinn, en einnig er lögð áhersla á það að hún hafi metnað fyrir sig og son sinn þó að 

hún sé af innflytjendaættum, búi í Bronx og sé þerna á hóteli. Í lestinni á leið til vinnu 

les hún uppeldisbók um hæfileikarík börn. Þegar hún kemur á hótelið þekkir hún alla og 

gefur sér tíma til að kasta kveðju á fólkið í kringum sig. Marisa gengur framhjá 
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aðalinngangi hótelsins sem gestir þess nota. Inngangur starfsfólks hótelsins er 

bakdyramegin, hversdagslegur, og himinn og haf skilur á milli hans og glæsilegs 

anddyris hótelsins. Ferðlagið frá heimili hennar í Bronx til vinnustaðarins á Manhattan 

snýst ekki eingöngu um landfræðilega fjarlægð heldur er fjarlægðina ekki síst að finna í 

stéttarstöðu Marisu og gesta hótelsins (Myra Mendible 2008: 162). Þegar hún er kominn 

til vinnu staðnæmist hún hjá öryggismanni hótelsins, sem situr í litlum klefa umkringdur 

sjónvarpsskjám sem sýna hvað er að gerast á göngum hótelsins. Áhorfendur kynnast 

starfsfólki hótelsins í gegnum samskipti þess við Marisu og og þá aðallega tveimur 

bestu vinkonum hennar. Þær eru í takt við aðrar staðalímyndir sem birtast í myndinni. 

Önnur er af Suður-Amerískum ættum eins og Marisa er kjaftfor og hvetur Marisu til 

þess að brjótast úr viðjum vanans, taka áhættu og sletta úr klaufunum. Síðan er það hin 

vinkonan sem er blökkukona í yfirvigt, hress og kát, og kallar Marisu „systur“ og reynir 

einnig að fá Marisu út úr sínum lokaða, skipulagða heimi.
8
 Því er komið á framfæri á 

fyrstu mínútum kvikmyndarinnar að Marisa sé ábyrgðarfull með metnað til að komast í 

stjórnunarstarf á hótelinu. Á sama tíma sinnir hún því flókna hlutverkið að vera einstæð 

móðir sem vinnur mikið og gerir sitt besta til að finna tíma til að sinna syni sínum, sem 

er uppburðarlítill. Hann er þó með mikinn áhuga á lífinu í kringum sig og fylgist meðal 

annars með stjórnmálum. 

 Hótelið er eingöngu fyrir yfirstéttarfólk og Marisa sem sér um að þrífa herbergin 

er ýmist ósýnileg gestunum eða sýnileg þegar þeir þurfa á henni að halda til þess að 

snúast fyrir sig. Það er einmitt inni í herbergi mjög ríkrar konu Caroline (Natasha 

Richardson), sem vinkonurnar uppnefna „gyðjuna“, að hvörf kvikmyndarinnar eiga sér 

stað. „Gyðjan“ hefur beðið Marisu að skila fyrir sig fötum í verslun hótelsins, og þar 

sem Marisa dáist að hvítri Dolce og Gabbana buxnadragt þá manar vinkona hennar 

Marisu til að máta fötin undir því yfirskyni að hún muni aldrei aftur hafa tækifæri til 

þess að máta dragt sem kostar mörg þúsund dollara. Hún er treg til en lætur undan og 

það er á því augnabliki sem Chris Marshall (Ralph Fiennes) gengur inn í herbergið með 

syni hennar sem hann hafði hitt í lyftu hótelsins. Það er Ty sem segir frambjóðandanum 

að mamma sín sé í svítunni og þegar hann sér hana gengur hann út frá því að hún sé 

konan sem hefur leigt svítuna. Í því fáti sem kemur á Marisu þá reynir hún ekki að 

leiðrétta misskilninginn og vinkona hennar kallar hana nafni konunnar sem hefur 

                                                           
8 Þær þrjár eru ímyndir sem reglulega birtast í kvikmyndum, teiknimyndum og bókmenntum fyrir ungar konur. Þessi 

þríeind samanstendur þá oft af stelpunni sem er með nefið ofan í bókum, sú frakka sem leitar uppi vandræði og feita 

stelpan. 
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svítuna á leigu og þannig fer misskilningurinn af stað fyrir alvöru. Marisa leikur tvö 

hlutverk sem mótast af þeim búningum sem hún klæðist. Í þernubúningnum er hún 

ósýnileg hótelgestum sem var staðfest í atriði þegar hún er að þrífa salernið hjá Chris. 

Hann gerir sig líklegan til þess að nota það, hún hóstar til þess að gera vart við sig, og 

hleypur síðan út. Þegar hann sér hana síðan í öðrum búningi og við aðrar aðstæður, þar 

sem önnur þerna er á staðnum þá þekkir hann Marisu ekki aftur. Chris er sýndur 

afslappaður maður af ríkri ætt á leið í stjórnmál til þess að feta í fótspor föður síns. Hann 

verður heillaður af Marisu og syni hennar og býður þeim með að viðra hundinn sinn. 

Hann langar mikið til að hitta hana aftur og biður því yfirþjóninn að fara með bréf til 

konunnar í svítunni og býður henni í hádegismat til sín daginn eftir. Þegar Marisa kemst 

að þessu þá gerir hún sér grein fyrir klípunni sem hún er komin í og þegar Caroline 

birtist hjá Chris upphefst mikil ringlureið. 

 Vinkona Marisu hefur sent inn umsókn til yfirmanns hótelsins um 

stjórnunarstöðu fyrir hönd Marisu sem hana hefur dreymt um en skort kjark til að senda 

sjálf. Sökum reynslu hennar og góðs orðspors kemur hún sterklega til greina og Marisa 

er sett í þjálfun sem krafist er fyrir starfið. Það vill síðan þannig til að þjálfunin hefst 

með því að hún á að sjá um hádegismatinn fyrir Chris. Við tekur farsakennt atriði þar 

sem Marisa notar blómavendi og annan húsbúnað við að hylja andlit sitt. Þarna má sjá 

ærsla gamanmyndina í sinni skýrustu mynd og minnir m.a. á þær fjölmörgu 

gamanmyndir sem Doris Day og Rock Hudson léku í saman. Misskilningurinn heldur 

áfram og hann er á fleiri sviðum en bara gagnvart Chris vegna þess að Caroline sem býr 

í svítunni kallar Marisu alltaf Mariu sem undirstrikar stéttarmuninn á þeim tveimur. 

Marisa kann ekki við að leiðrétta hana þegar hún kallar hana Mariu í fyrsta sinn, að 

hennar mati hefði það ekki verið við hæfi. En á sama hátt og hún kann ekki við að 

leiðrétta Caroline þá leiðréttir hún ekki misskilninginn gagnvart Chris, sem festir í sessi 

hlutverk hennar innan hótelsamfélagsins. Innan þess er hún bundin í klafa þernubúnings 

og þegar hún klæðist þeim búningi þá leikur hún ákveðið hlutverk. Líkt og í The Devil 

Wears Prada þá er það búningurinn sem ákvarðar hlutverkið. En á svipaðan hátt og 

Marisa er ósýnleg hótelgestunum, þá glata hótelsgestirnir einkennum sínum og ávinna 

sér uppnefni á meðal starfsfólks hótelsins og standa fyrir staðaímyndir sem eru talin 

einkenna efri stéttir samfélagsins. Frekja, yfirgangur og tilætlunarsemi eru hluti af þeim 

einkennum sem þeim eru eignuð.  

 Kvikmyndin býr í raun yfir staðalmyndum í hverju hlutverki. Það má líta á 

hótelið sem þverskurð af nútímasamfélagi með öllum þeim fjölbreytileika sem þar er að 
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finna. En í stað þess að birta fjölbreytileikann og sneiða hjá staðalímyndum þá birtast 

þær berlega innan hótelsins. Öryggisvörðurinn er blökkumaður, unga konan í 

þvottahúsinu er af asískum uppruna, gestirnir eru hvítir og Chris lýsir Marisu sem 

„miðjarðarhafslegri“, og getur þannig haldið uppruna hennar framandlegum og 

spennandi (Myra Mendible 2008: 163). Aðstoðarmaður Chris, Jerry Siegel, sem leikinn 

er af Stanley Tucci er líka manngerð sem hefur birst í fjölmörgum kvikmyndum. Hann 

er stressaður og vaktar þingmannsframbjóðandann eins og lítið barn. Hann reynir að 

stýra öllum þáttum í lífi Chris sem hann telur að muni hafa áhrif á það hvort hann nái 

kjöri eða ekki. Jerry hefur miklar áhyggjur af áhuga Chris á Marisu og gerir allt sem í 

hans valdi stendur til þess að koma í veg fyrir að þau kynnist betur, ekki síst þegar 

Marisa tjáir sig um skoðanir sínar varðandi íbúðaraðstæður í Bronx. Hún hefur ekki 

mikla trú á því að hægt að sé að tjá sig um eitthvað sem maður þekkir ekki af eigin raun. 

Jerry gerir sér ekki grein fyrir hversu mikill pólitískur ávinningur það yrði fyrir Chris ef 

það spyrðist út að þau væru saman. Í rauninni hefði hann átt að hvetja til sambandsins í 

stað þess að reyna að koma í veg fyrir það. Myran Mendible segir að sá „stéttarmunur 

og pólitíska undiralda sem gefin var til kynna í handriti Kevins Wades hafi verið 

hjúpaður sykri og sýrópi“ (2008: 162). Þegar Jerry kemst að því að Marisa er bara þerna 

á hótelinu þá segir hann Chris ekki frá því heldur býður Marisu samkomulag. Hún á að 

mæta með Chris í veislu og segja honum að hún geti ekki hitt hann oftar, að launum 

tryggir hún sér stjórnunarstarfið. Þannig að líkt og í How to Lose a Guy in 10 Days og 

The Devil Wears Prada verður hápunktinum náð í veislu. En til þess að hún falli í hóp 

vellauðugra yfirstéttarborgara þarf að eiga sér stað umbreyting á Marisu.  

 Umbreytingin sem á sér stað undirstrikar einungis líkt og í öðrum umbreytingar-

myndum fegurð og þokka Marisu. Það er í atriðinu fyrir veisluna sem myndin snýr sér 

alfarið að öskubuskuminninu. Hún fær aðstoð allra á hótelinu til þess að hún megi vera 

sem glæsilegust í veislunni. Hún fær kjól úr verslun hótelsins, ásamt skóm, allsherjar 

snyrtingu og hárgreiðslu og síðast en ekki síst þá fær hún skartgripi. Mest áhersla er 

lögð á demantshálsfesti sem eignuð er Harry Winston. Í veislunni bíður Chris eftir henni 

og reynir að forðast Caroline sem hefur augastað á honum. Seiðandi tónlist er leikin í 

veislunni, veislugestir dansa og Chris bíður eftir því að Marisa láti sjá sig. Það er alveg 

ljóst á hvaða hátt hún mun birtast veislugestum en ekki síst kvikmyndaáhorfendum. 

Þegar Marisa kemur þá sést hún ganga í átt að veislusalnum. Hún er við það að ganga 

inn í salinn þegar myndavélin beinist að henni og staldrar þar við. Síðan fer myndavélin 

af henni og beinist að veislugestunum. Allir líta á hana aðdáunaraugum; konur sem 
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karlar. Það er eins og myndavélin sé að leita að Chris og þegar hún finnu hann loksins 

fær áhorfandinn að sjá viðbrögð hans. Hann horfir á hana heillaður og Marisa lítur út 

fyrir að vera alvön svona veislum. Það er ekkert fát á henni, hún ber sig glæsilega og 

það er ekkert sem gefur til kynna að hún sé komin langt út fyrir sitt umhverfi. Marisa 

dansar við Chris og Caroline horfir á hana eins og hún kannist við hana, en geri sér ekki 

grein fyrir hvaðan. Marisa aftur á móti þekkir Caroline því hún hefur verið að nota 

persónueinkenni hennar og vill komast í burtu áður en blekkingin verður afhjúpuð. Líkt 

og Öskubuska þá hleypur Marisa í burtu, niður tröppur og Chris fylgir fast á hæla 

hennar. En ekkert uppgjör á sér stað vegna þess að Marisa heldur blekkingunni áfram, 

en reynir þó að segja honum að hún geti ekki hitt hann aftur.  

 Byrjað er að rigna þannig að glæsileikinn hverfur af henni líkt og hjá Öskubusku 

þegar klukkan sló tólf. En ólíkt Öskubusku sem fór heim áður en hún breyttist þá fer 

Marisa upp á hótelherbergi með Chris. Þegar hún vaknar daginn eftir þá er hún aftur 

orðin Marisa herbergisþerna sem þarf að skila öllum prinessubúningnum og fara í 

þernubúninginn. Hún læðist út úr svítu Chris og mætir þá Caroline sem þekkir hana 

núna sem þernuna og lætur framkvæmdastjóra hótelsins vita í framhaldi. Marisa er 

kölluð á fund hans ásamt Caroline og Chris. Þegar hún gengst við því að hafa notað 

persónueinkenni Caroline fær hún ekki tækifæri til þess að koma sinni hlið málsins á 

framfæri. Hún er rekin fyrir athæfið og yfirgefur hótelið. Chris eltir hana og er reiður 

vegna þess að hann lítur svo á að hann hafi verið blekktur af Marisu en hún reynir að 

koma á framfæri stéttarlegum mun á þeim og benda honum á að hann tók ekki eftir 

henni þegar hún var þerna.  

 Þegar Marisa kemur heim þarf hún einnig að takast á við móðir sína og fordóma 

hennar. Í augum móður hennar stendur Chris Marshall fyrir peninga og völd sem skapa 

óbrúanlegt bil á milli þeirra. Sem innflytjendur verða þær að þekkja stöðu sína og gera 

sér grein fyrir að þær séu í hlutverkum sem ekki sé hægt að breyta. Mamman stendur 

fyrir fyrstu kynslóð innflytjenda sem voru á sínum tíma með þeim lægst settu í 

samfélaginu og í huganum er hún það enn. Henni þykja draumar um stjórnunarstöðu og 

ástarsamband við þingmann óraunhæfir og telur mæðgurnar vera fyrir neðan virðingu 

hans. Þannig þarf Marisa að berjast við fordóma og kúgun á mörgum stöðum. Hún þarf 

að sanna það að hún sem innflytjandi geti sinnt störfum hvítra alveg jafnvel og þeir. Og 

hún þarf að sanna fyrir móður sinni að þær eigi rétt á því sama og aðrir í samfélaginu. 

Hún hefur markmið og ætlar sér að ná þeim. Marisa trúir á drauminn um að allt sé hægt 

í Bandaríkjunum, en mamma hennar hefur ekki tileinkað sér sama hugsunarhátt og er 
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ennþá bundin í klafa fátæktar og undirgefni sem einkennir hennar kynslóð. Hún 

sannfærir mömmu sína um að hún muni fá starf á öðru hóteli og muni aftur sækja um 

stjórnunarstarf, hún er sannfærð um að hún geti unnið sig upp metorðastigann. 

 Það mætti velta því fyrir sér að hefði kvikmyndin fjallað um raunverulega 

baráttu einstæðrar móður sem tilheyrði minnihluta hópi í Bandaríkjunum þá myndi hún 

enda á þessum nótum. En Maid in Manhattan er Hollywood-mynd og kvikmyndin þarf 

að uppfylla væntingar áhorfenda sem m.a. auglýsingaspjald myndarinnar lofaði. Á því 

sést Marisa sitja í þernubúningnum og horfa dreymin upp í loftið. Á bak við hana blasa 

við skýjaturnar Manhattan- eyju og fyrir ofan standa Chris og Marisa eins og hún leit út 

í veislunni. Þegar við sjáum Marisu næst eru hún og Ty að hafa sig til fyrir skóla og 

vinnu. Hún hefur fengið starf sem þerna á öðru hóteli á Manhattan. Sonur hennar kemst 

þá að því að þingmaðurinn sé á leið til New York og muni halda blaðamannfund á 

hótelinu sem hún vinnur á. Hann laumast á hótelið og inn á blaðamannafundinn og ber 

upp spurningu í lok fundar um það hvort fólki eigi ekki rétt á öðru tækifæri hafi það gert 

mistök. Þingmaðurinn þekkir hann aftur og spyr Ty hvar mamma hans sé. Þeir sjást 

síðan hlaupa um hótelið með blaðamenn á hælunum. Þegar þeir finna hana læsir Ty á 

eftir þeim og Chris gengur rakleitt til Marisu og kyssir hana. Hann spyr hvort þau geti 

byrjað upp á nýtt, án blekkinga og misskilnings. Þau kynna sig og kyssast síðan aftur. Í 

þetta sinn komast blaðamennirnir inn, spurningum rignir yfir þau og hávaðinn og ljósin 

frá myndavélunum verður yfirþyrmandi. Áhorfendur fá rómantíska kossinn sem er 

ómissandi í lok skvísumyndar.  

Þá er klippt yfir í svartan skjá sem breytist síðan í forsíðumynd tímaritsins People þar 

sem sjá má Marisu og Chris kyssast. Upplýsingar um hamingjusaman endi eru síðan 

birtar í formi blaðaforsíðna. Þá er áherslan ýmist á Marisu sem er komin í stjórnarstöðu 

á hóteli og hefur ráðið vinkonur sínar í stjórnunarstörf líka. En einnig er á þingmanninn 

og tengingu hans við verkalýðinn sem hlýtur að mega rekja til stéttarstöðu Marisu. Í lok 

kvikmyndarinnar er síðan klippt á forsíðu blaðs sem segir að hjónabandið sé stöðugt að 

einu ári liðnu. 

 Kvikmyndin sem heldur sig við öskubuskuminnið reynir að brjótast úr viðjum 

þess með því að setja Suður-Ameríska leikkonu í aðalhlutverkið. Með valinu á Jennifer 

Lopez er gerð tilraun til þess að ná til ólíkra hópa, hún á að gera stéttamuninn og 

kynþáttamuninn að engu. Það er þess vegna áhugavert að skoða hvernig útlit Jennifer 

Lopez hefur breyst í gegnum árin. Myra Mendible segir að Jennifer Lopez hafi verið 

„whitened“ eða „hvíttuð“, það er, með árunum hefur hún horfið frá Suður-Amerísku 
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útliti sínu og líkist frekar konu af evrópskum ættum (2008: 162). Það er ekki mikill 

munur á henni útlitslega og Caroline sem leikin er af Natöshu Richardson. En val á 

Jennifer Lopez í hlutverk Marisu þarf ekki að koma á óvart. Hún var þekkt nafn, bæði 

sem söngkona og leikkona, og ekki síst vegna kynþokka hennar. Hún hefur útlitslega 

það að bera að vera sannfærandi sem hin auðmjúka þerna sem ríkur hvítur 

stjórnmálamaður verður ástfanginn af. Þrátt fyrir metnað Marisu og árangur að komast í 

stjórnunarstöðu þá er ekki hægt að líta fram hjá því að hún hlaut stöðuna eftir að hún 

giftist þingmanninum. Það er freistandi að líta þannig á að hún hafi hlotið það starf 

vegna eigin verðleika, vegna þess að það væri jákvæður boðskapur. En sú hugmynd er 

gerð að engu þegar hún fær starfið eftir að hafa gengið í hjónaband með þingmanninum. 

Kannski er það svo tilraun til að láta persónuna halda sjálfstæði sínu að hún skuli halda 

áfram að vinna eftir giftinguna en það er varla trúverðugt né sennilegt að eiginkona 

þingmanns skuli starfa á hóteli – jafnvel þótt um sé að ræða stjórnunarstöðu.  
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Niðurlag 

Skvísumyndir hafa sem hluti af skvísumenningu verið sakaðar um að innleiða aftur 

hefðbundin frásagnarhlutverk kvenna þar sem þær stýra ekki atburðarásinni heldur 

bregðast við henni. Aðrir hafa aftur á móti lofað þær sem afþreyingu sem býður konum 

upp á frelsi og aðstoðar þær við að fóta sig í nútímalífi (Suzanne Ferriss og Mallory 

Young 2008: 1).  

Sjálft hugtakið skvísa eða stelpa hefur vakið hörð viðbrögð. Í hugum þeirra sem börðust 

fyrir jöfnum réttindum kvenna á áttunda áratug síðustu aldar felur það í sér að konan er 

smækkuð niður í stelpu, viðkvæma og ósjálfbjarga veru sem þarf á vernd karla að halda. 

En fyrir ungar konur í dag þá hefur það enga slíka merkingu heldur felur í sér samstöðu 

sem felst í því að sameinaðar geti stelpur allt sem strákar geta (sama: 2-3). Þessar ungu 

konur sem kallaðar eru þriðju bylgju femínistar aðgreindu sig frá annarrar bylgju 

femínisma með því að snúa sér aftur til kvenleikans. Þær líta oft ekki á sig sem pólitískt 

afl öfugt við forvera sína heldur birtist femínisminn frekar í menningu og tjáningu en 

mótmælum (Carol M. Dole 2008: 58). Samkvæmt þessum nýja femínisma eiga konur 

að vera óhræddar að flagga kvenleika sínum um leið og þær gera kröfur um jöfn réttindi 

á við karla
9
 en þó fyrst og fremst hafa þær kost á að velja hvað það er sem þær sjálfar 

vilja gera en hvers samfélagið ætlast til af þeim. 

 Kvikmyndirnar þrjár sem teknar voru til greiningar hér á undan eiga það 

sameiginlegt að hafa konu í forgrunni. Unga konu nánar tiltekið sem reynir eftir bestu 

getu að púsla saman starfsframa og einkalífi. Viðfangsefni sem í sjálfu sér á fullkomlega 

rétt á sér sem hvetjandi skilaboð til ungra kvenna í sömu sporum um allan heim. Það er 

því áhugavert að fylgjast með framvindu kvikmyndanna sem allar fara þá leið að láta 

myndina snúast um leitina að draumaprinsinum. Undantekningin gæti verið The Devil 

Wears Prada þar sem ástarsambandi Andys og Nates lýkur en í blálok myndarinnar er 

áhorfanda gefin von um að þau nái saman á ný þrátt fyrir allt.  

 Jafnréttisbarátta kvenna virðist vera eldfimt efni þegar kemur að kvikmynda- og 

sjónvarpsþáttagerð. Það verður einfaldlega að haga efninu þannig að það ýti ekki undir 

kröfur kvenna um jafnan rétt í samfélaginu. Susan Faludi tekur þetta vel fyrir í bók sinni 

Backlash: The Undeclared War Against American Women þar sem hún rekur sögu 

                                                           
9 Þriðju bylgju feministar eru ekki eins pólitískir í aðgerðum og annarrar bylgju feministar voru, heldur fundu farveg í 

gegnum vinsæla dægurmenningu. Þó svo að þriðju bylgju femínistar láta sig varða pólitísk efni eins og kynferðislega 

misnotkun á börnum, AIDS, átröskunarsjúkdómar, þá má segja að ÞBF snúist meira um sjálfsörugga framkomu (e. 

attitude) frekar en stefnuskrá (e. agenda) (Carol M. Dole 2008:58). 
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þáttagerðar í bandarísku sjónvarpi á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Hún byggir 

efni sitt á viðtölum við einstaklinga sem börðust fyrir því að koma að efni sem snerti 

konur og sýndi þær sem sterka einstaklinga sem voru fullfærar um að takast á við störf 

sem höfðu áður verið álitin „karlastörf“. Hennar niðurstaða er sú að þar sem karlar réðu 

ríkjum innan sjónvarps- og auglýsingastöðvanna, var ekki gerlegt að sýna þættina nema 

þeir kæmu áleiðis þeim skilaboðum að giftar væru konurnar ánægðar en ógiftar væru 

þær óhamingjusamar og í stöðugri leit að hinum eina rétta karlmanni (2006: 161-3).  

 Það er ekki eingöngu Hollywood sem skapar þessar ímyndir sem blasa við í 

kvikmyndum sem koma þaðan á ári hverju. Ímyndir eru skapaðar innan alls 

fjölmiðlaheimsins. Auglýsingar, tímarit, bækur og sjónvarpsþættir skapa ímyndir sem 

ætlað er að vera fyrirmyndir ungra kvenna. Fjölmiðlar á tíunda áratug síðustu aldar voru 

stútfullir af rannsóknum og greinum eftir bæði konur og karla sem fjölluðu um allt það 

sem konum hafði áskotnast með jafnréttisbaráttunni. En hvað borguðu þær fyrir öll 

réttindin? Jú allt var áunnið á kostnað þess sem skipti mestu máli í lífinu: hjónabandinu 

og fjölskyldunni. Ófáar rannsóknir sem gerðar voru létu í ljós þá niðurstöðu að 

ófrjósemi kvenna, skilnaður, taugaáfall hátt settra kvenna mætti skrifa á 

jafnréttisbaráttuna (sama: 2). Þessar ímyndir gefa jafnframt vísbendingu um ákveðna 

framtíð fyrir þessar ungu konur. Þeim er leiðbeint um hvernig þær skuli haga sér í 

starfsviðtölum, ástarsamböndum og hvernig þær skulu glíma við vandamál sem koma 

upp í samskiptum við fjölskyldu og vini. Huggunar og lausna á vandamálunum er þá 

leitað innan veggja heimilisins í öruggu umhverfi með vinum sem hafa skilning á 

vandanum. Umhverfið skiptir miklu máli og þá er líka leitað til þess sem þekkt er innan 

bandarískrar menningar sem huggunarfæði (e.comfort food). Svo virðist sem 

sjónvarpsþættir sem og kvikmyndir hafi sett ís þar í forgrunn. Hann er borðaður beint 

upp úr öskjunni og oftar en ekki þá deila vinir með sér öskjunni með sitt hvorri 

skeiðinni. Þannig fæst huggun við ástarsorg eða erfiðleikum í starfi. Önnur huggun fæst 

þegar horft er á skvísumyndirnar sjálfar, þannig sjáum við persónur í skvísumyndum 

sitja uppi í rúmi í náttfötum og horfa saman á rómantískar myndir og gráta. Þarna hefur 

skapast áhugaverð hringrás. Kvikmyndir vísa í aðrar kvikmyndir og sögupersónur.
10

  

                                                           
10 Þetta ferli er orðið að helgisið (e. ritual) sem sést vel í bók Kim Adelman sem heitir The Ultimate Guide to Chick 

Flicks: The Glamour, the Tears and More! Í bókinni fjallar hún um myndir sem hún skipar niður í sæti og velur bestu 

skvísumynd allra tíma. Hún setur saman uppskrift að hinni fullkomnu skvísumynd og síðast en ekki síst þá setur hún 

saman það sem hún kallar hið fullkomna dekur: uppáhaldsmyndin með ís. Þá dugir ekki bara hvaða ís sem er, heldur 

finnur hún hina fullkomnu bragðtegund með hverri mynd. Með Maid in Manhattan skal þá borða kirsuberja „Garcia“ 

frá Ben and Jerry (2005: 87-100). Það þarf ekki að taka það fram að svona bók er skrifuð meira sem skemmtun fyrir 
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 Skvísumyndir eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar, en eiga það þó allajafna 

sameiginlegt að viðfangsefnið er nálgast á kómískan hátt og blandað er saman 

gamaldags tilfinningasemi og ævintýralegum blæ kvikmynda fyrri tíma (Karen 

Hollinger 2008: 225). Ef litið er til þess tíma þegar konur börðust fyrir jafnrétti í 

samfélaginu og kröfur þeirra snerust um að standa jafnfætis karlmönnum og búa yfir 

samskonar valmöguleikum og þeir í lífinu, þá er erfitt að finna árangur þeirrar baráttu í 

skvísumyndum. Þó svo að skvísumyndir setji fram konu sem virðist hafa náð þeim 

markmiðum sem jafnréttisbarátta kvenna barðist fyrir, þá er hún tilbúin að fórna öllu því 

sem hún hefur áorkað fyrir draumaprinsinn. Því er komið á framfæri aftur og aftur í 

kvikmyndum sem beinast að ungum konum, að hjónabandið og fjölskylda skapi 

hamingju kvenna.  

 How to Lose a Guy in 10 Days, The Devil Wears Prada og Maid in Manhattan 

búa yfir skýrum dæmum um þessar ímyndir sem eru svo dæmigerðar fyrir kvikmyndir 

Hollywood. Að undanskilinni Maid in Manhattan er í brennidepli ung kona sem getur 

með menntun öðlast það starf sem hún óskar sér. Maid in Manhattan setur aftur á móti 

fram ímyndina um lágstéttarkonuna sem kemst til metorða með því að giftast til fjár. Val 

á milli ástar eða eigin frama er áberandi í þessum þremur kvikmyndum sem og í fjölda 

annarra skvísumynda. Kvikmyndirnar snúast alltaf um þessar lykiltvenndir; það góða 

eða það illa, hjónaband eða frama, heilindi eða svik. Þessar tvenndir sjáum við í How to 

Lose a Guy in 10 Days, The Devil Wears Prada og Maid in Manhattan. Í myndunum 

fylgja persónurnar alltaf því sem talið er rétt, þær gangast á band ástarinnar á kostnað 

frama. Fyrir heilindi sín er þeim verðlaunað með ástinni. 

                                                                                                                                                                          

konur sem njóta þess að horfa á skvísumyndir, gleyma stað og stund og finna sig í persónum á tjaldinu. En á sama 

tíma viðhalda bækur sem þessar þeirri ímynd sem í sífellu er haldið á lofti um ungar konur. Að þær séu aftur orðnar 

stelpur sem sitja saman á náttfötum og borða ís á meðan þær gleyma sér yfir uppáhaldsmyndinni sinni, og það sem 

meira er, láta sig dreyma um draumaprinsinn. Konur eru þar enn á ný smækkaðar niður í litlar stelpur sem hverfa inn í 

ævintýraheim kvikmyndanna og borða ís. 
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