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ÍSLENSKI KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSGEIRINN:

S T A Ð A O G  H O R F U R
FRÁ ÓRAUNHÆFRI BJARTSÝNI
TIL RAUNSÆIS
Ari Kristinsson fer yfir stöðu mála síðustu misseri og
fjallar um tilurð og stefnu Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands

RADDIR BRANSANS
Hvernig meta menn stöðuna og horfurnar nú þegar
Kvikmyndamiðstöð hefur tekið til starfa? 

MENNINGARSTEFNA ÓSKAST
Hjálmtýr Heiðdal veltir því fyrir sér hvað 
stjórnvöld ætli sér með Sjónvarpið

Stormy Weather
__________________

Sigurlaug Jónsdóttir (Didda)
hefur fengið afbragðs dóma

fyrir leik sinn í þessari 
mynd Sólveigar Anspach, sem

tekin var upp að stórum 
hluta í Vestmannaeyjum s.l.

haust. Myndin tók þátt í 
“Un Certain Regard” á
kvikmyndahátíðinni í 

Cannes í maí s.l.
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Frá ritstjóra:
L&S er að
þessu sinni
helgað um-
fjöllun um
stöðu og
horfur í ísl-

enska kvikmynda- og sjónvarps-
geiranum. Okkur þótti einfald-
lega við hæfi að líta yfir sviðið
nú þegar Kvikmyndamiðstöð
Íslands hefur tekið til starfa af
fullum krafti og fengum því
ýmsa aðila til að tjá sig um
viðhorf sín.  

Þegar púlsinn er tekinn á
fólkinu sem starfar í greininni er
ljóst að mönnum liggur margt á
hjarta og fjölbreyttar skoðanir
eru uppi, þó greina megi til-
teknar megináherslur. Almennt
virðist bransinn fagna þeim
breytingum sem nú eiga sér
stað og binda vonir við að
stefna Kvikmyndamiðstöðvar Ís-
lands verði kvikmyndagerð í
landinu til framdráttar. 

Margir viðmælenda blaðsins
hafa miklar væntingar til auk-
innar framleiðslu á leiknu efni
fyrir sjónvarp og færa rök fyrir
því að það gæti ekki aðeins orðið
til að skjóta traustari fótum
undir framleiðslufyrirtækin
heldur einnig valda gerbyltingu
hvað varðar menningarlíf þjóð-
arinnar, sem þannig fengi loks
tækifæri á að spegla sig í þess-
um öfluga miðli. Þetta tiltekna
mál er líklega – að öllum hinum

ólöstuðum – það sem heitast
brennur á bransanum þessi
misserin, enda mikið í húfi.

Krafan um aukna fagmennsku
þegar kemur að úthlutun fjár til
kvikmyndagerðar er einnig mjög
áberandi. Bent er á að öll svið
kvikmyndagerðar, verkefna-
þróun, framleiðsla og dreifing,
hafi gengið í gegnum gríðarleg-
ar breytingar á undanförnum
árum og að framundan séu enn
frekari breytingar. Því sé höfuð-
atriði að vel sé fylgst með
þróuninni og að sveigjanleiki sé
í fyrirrúmi. 

Þá er einnig áberandi áhersla
á nauðsyn samfellu í fram-
leiðslunni, enda hafi hér orðið til
stór hópur af fólki með mikla
fagþekkingu sem gæti einfald-
lega glatast ef ástandið batni
ekki.

Á ýmsu hefur gengið í íslensk-
um kvikmyndaheimi síðustu
misseri, en Ari Kristinsson
kemur inná flest þau atriði í
grein sinni sem birtist á bls. 5.
Reyndar bendir einn viðmælandi
blaðsins á að eftilvill sé engin
þörf á að velta sér um of upp úr
þeirri óáran sem hrjáð hafi
bransann að undanförnu, enda
séu góðar líkur á að með nýju
fyrirkomulagi muni flest þessi
vandamál heyra sögunni til. Ekki
er þó að efa að einhver ný komi í
staðinn og nokkrir þátttakenda í
þessari púlstöku blaðsins víkja
að því.

STJÓRNIR FÉLAGANNA

Betri tíð?

E
ftir að Laufey Guðjónsdóttir hóf störf sem forstöðu-

maður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands í mars s.l., hefur
hún unnið hörðum höndum að því að koma starfsemi

miðstöðvarinnar í fullan gang. Í maí var gengið frá ráðningu
annarra starfsmanna miðstöðvarinnar og var Guðrún Edda
Þórhannesdóttir ráðin kynningarfulltrúi og Hjörtur
Grétarsson ráðinn framleiðslufulltrúi. Þá hafa þau Valdís
Óskarsdóttir og Sveinbjörn I. Baldvinsson verið fengin að
miðstöðinni sem kvikmyndaráðgjafar vegna bíómynda og
sjónvarpsmynda og Kristín Pálsdóttir verður áfram ráðgjafi
vegna stutt- og heimildarmynda. 

Miðað er við að umsóknir um styrki til framleiðslu sem
fyrirhuguð er á þessu ári verði afgreiddar í síðasta lagi 12. júní
n.k. Sama máli gegnir um afgreiðslu umsókna vegna stutt- og
heimildarmynda. Þá er stefnt á að afgreiða umsóknir um
vilyrði vegna framleiðslu á árínu 2004 fyrir 1. júlí n.k. 

Umsóknarfrestur vegna handrits-, þróunar-, eftir-vinnslu-
og kynningarstyrkja til leikinna kvikmynda í fullri lengd og
leikins sjónvarpsefnis er til 20. júní og er miðað við að
afgreiða þá í síðasta lagi 1. september n.k. 

Næsti frestur til að skila inn umsóknum um fram-
leiðslustyrk og vilyrði til framleiðslu verður 1. september n.k.
og til annarra greina kvikmyndagerðar 1. október n.k. og er
miðað við að þær verði afgreiddar 8 vikum eftir að
umsóknarfresti lýkur. 

Starfsemi Kvik-
myndamiðstöðvar
Íslands komin í
fullan gang

Hjörtur GrétarssonLaufey Guðjónsdóttir

Kristín Pálsdóttir Guðrún Edda Þórhannesdóttir

Valdís Óskarsdóttir Sveinbjörn I. Baldvinsson



BREYTINGAR Á EDDUVERÐLAUNUNUM:

Athöfnin færð fram um mánuð - Lilja
Hilmarsdóttir ráðin framkvæmdastjóri

S
tjórn Íslensku kvikmynda- og sjónvarps-
akademíunnar hefur ákveðið að færa
afhendingu Edduverðlaunanna fram um

mánuð og mun hátíðin nú fara fram
föstudaginn 10. október. Þetta er gert til að

samræma hátíðina við skilafrest erlendra mynda í
Óskarsverðlaunin banda-
rísku, sem einnig hafa verið
færð fram um mánuð með
tilheyrandi breytingum á
skilafresti.

Þá hefur stjórnin ráðið
Lilju Hilmarsdóttur sem
framkvæmdastjóra hátíðar-
innar og hefur hún þegar
hafið störf. Lilja hefur getið
sér gott orð meðal annars
fyrir störf að ferðamálum
sem og viðburðastjórnun
fyrir Reykjavíkurborg.

Lilja Hilmarsdóttir, nýráðin
framkvæmdastjóri Edduverðlaunanna.

Stormy
Weather fær
góða dóma á
kvikmynda-
hátíðinni í
Cannes

K
vikmynd Sólveig-
ar Anspach,
Stormy Weather,

um samband fransks
geðlæknis við einn sjúkl-
ing sinn sem reynist vera
íslensk, tók þátt í “Un
Certain Regard” hluta
kvikmyndahátíðarinnar í

Cannes í maí og fékk þar fín viðbrögð. Gagnrýnandi
Screen International segir Sólveigu takast að koma til
skila sögu sem nái lengra en hefðbundnar lýsingar á
samskiptum geðsjúkra við ofurfæra lækna. Þvert á
móti sýni hún fram á að báðir þurfi á hvor öðrum að
halda og á sama tíma bendi hún á að vísindin finni
sig smáa í samanburði við mátt náttúrunnar.

Stormy Weather var tekin upp í Vestmannaeyjum
að hluta síðastliðið haust og hlaut m.a. styrk úr Kvik-
myndasjóði. Íslenskur meðframleiðandi myndarinn-
ar er Sögn ehf. Frumsýning á Íslandi verður í haust.

Elodie Bouchez fer með
aðalhlutverkið í mynd Sólveigar

Anspach, Stormy Weather.

Við kynnum
Final Cut Pro 4
Marglofuð og Emmy-
verðlaunuð tól fyrir
klippingu og fullvinnslu

Apple IMC
Brautarholti 10-14 S. 534 3400

www.mac.is

Klipptu með verðlaunaforriti
Final Cut Pro 4 er frábærlega
sveigjanlegt klippikerfi sem vinnur
óháð upplausn.

Klipptu filmu og hágæða myndbönd
Með Cinema Tools getur þú fengið
fullkomna klippilista bæði fyrir filmu
og hágæða myndbandsvinnslu.

Blástu lífi í titlana
LiveType býður uppá alhliða fagmann-
lega textavinnslu með LiveFonts.
Hverskonar hreyfing er leikur einn.

Notaðu tónlist að vild
Soundtrack býður uppá aðgang að
þúsundum ókeypis stefja sem þú getur
notað að vild.

V Æ N T A N L E G T
Tökum við pöntunum núna
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Þetta hefti L&S er helgað umfjöllun um stöðu og horfur í íslenska kvikmynda- og
sjónvarpsgeiranum. Nú þegar Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur tekið til starfa af

fullum krafti eftir langa bið með tilheyrandi erfiðleikum fyrir kvikmyndagerð í
landinu, er við hæfi að fara yfir sviðið og skoða landslagið. Umfjöllun blaðsins

hefst á grein eftir Ara Kristinsson, formann Framleiðendafélagsins SÍK, þar sem
hann fer yfir þróun mála undanfarin misseri og lýsir aðdragandanum að stofnun
Kvikmyndamiðstöðvar og hversvegna ákveðið var að taka þá stefnu sem nú hefur

verið sett fram. 

L&S leitaði jafnframt til fjölda aðila víðsvegar um bransann og fékk að heyra álit
þeirra á stöðu mála. Þær raddir fara á eftir. Spurt var um viðhorf manna til

þróunar mála undanfarin misseri, hvernig tilfinningin væri gagnvart
Kvikmyndamiðstöðinni, hver helstu vandamálin væru og hvað væri brýnast að

taka á. 

Þá lýsir Hjálmtýr Heiðdal eftir menningarstefnu stjórnvalda í sérstakri grein, ekki
síst með tilliti til Sjónvarpsins.

ÍSLENSKI KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSGEIRINN:
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Á
kvörðun um aukið fjármagn til

Kvikmyndasjóðs 1998  vakti

bjartsýni hjá kvikmyndagerðar-

mönnum. Með samkomulagi því sem

gert var við ríkið, “um stefnumörkun til

að efla íslenska kvikmyndagerð”, óx

fjármagn til Kvikmyndasjóðs í áföng-

um. Styrkir til bíómynda hækkuðu úr

80 milljónum1998 í 200 milljónir 2003

og fjármagn til heimilda- og stutt-

mynda úr 0 kr. 1998 í  100 milljónir

2004.  Stefnt var að framleiða 5 bíó-

myndir á ári sem kostuðu að meðaltali

100 milljónir þegar sjóðurinn yrði

fullfjármagnaður og að hlutur Kvik-

myndasjóðs yrði að meðaltali 40 millj-

ónir í hverri myndi.

Það var full ástæða til bjartsýni, bar-

áttan fyrir auknu fjármagni hafði staðið

árum saman og samkomulagið 1998 er

vafalaust eitt það mikilvægasta sem

gerst hefur í íslenskri kvikmyndasögu

frá því að Kvikmyndasjóður var stofn-

aður.

Óraunhæf bjartsýni
Með hækkandi sjóði fjölgaði um-

sóknum verulega. Vaxandi fjöldi fram-

leiðenda gekk stórhuga á fund úthlut-

unarnefnda. Þriggja manna úthlutunar-

nefnda sem skipaðar voru áhugafólki

um kvikmyndagerð til að starfa í tvo til

þrjá mánuði á ári, við að fara yfir

umsóknir og ákveða einu sinni á ári,

hverjir fengju styrki og hverjir vilyrði.

Bjartsýnin náði líka til úthlutunar-

nefndanna sem freistuðust til að fjölga

myndunum strax þó að Kvikmynda-

sjóður væri ekki fullfjármagnaður fyrr

en 2002. Árið 2000 voru gefin út 6 vil-

yrði til framleiðslu bíómynda 2001 að

upphæð samtals 138 milljónir og árið

2001 voru svo gefin út 7 vilyrði til

framleiðslu bíómynda 2002 að upphæð

185 milljónir. 

Það að fjölga myndunum með því að

lækka styrki til hvers og eins hafði

alvarlegar afleiðingar. Bæði Evrópski-

og Norræni kvikmyndasjóðurinn, sem

til þessa höfðu styrkt eina til tvær

íslenskar myndir á ári voru orðnir

þreyttir á lágu framlagi Íslendinga og

það að lækka styrki og fjölga myndum

frá Íslandi varð ekki til þess að fá aukið

fjármagn úr þessum sjóðum. Biðraðir

mynduðust og fjármögnunartími

lengdist. Þær myndir sem komust af

stað voru oft illa fjármagnaðar og

reyndust mörgum framleiðendum of

þungur baggi. 

Hámarki náði óraunhæf bjartsýni

úthlutunarnefndar í aðalúthlutun 2002

en þá var úthlutað 6 nýjum vilyrðum,

jafnframt því sem 6 af 7 vilyrðum frá

árinu áður voru framlengd. Aðeins hafi

tekist að fjármagna eina af þeim

myndum sem fengið höfðu vilyrði

2001. Til þess að áætlanir úthlutun-

arnefndar gengju eftir hefðu 12 íslensk-

ar kvikmyndir þurft að fjármagnast á

árinu 2002. Tólf illa fjármagnaðar

myndir voru settar af stað til berjast um

erlent fjármagn sem þær voru flestar

með of lítinn styrk að heiman til að eiga

möguleika á að ná. Aldrei hafa fleiri en

fimm íslenskar myndir náð að

fjármagnast á einu ári. Ljóst var að tími

úthlutunarnefndanna var liðinn.

Ný lög
Reyndar hafði lengi verið ljóst að

breytinga var þörf og á þeim var von.

Árum saman hafði frumvarp um ný

Kvikmyndalög legið í Menntamála-

ráðuneytinu án þess að tækist að ná

samkomulagi um það. Birni Bjarnasyni,

þáverandi menntamálaráðherra, tókst

að klára frumvarpið og fá það samþykkt

á Alþingi í desember 2001. 

Ný lög um Kvikmyndamiðstöð Ís-

lands tóku gildi 1. janúar 2003. Lögin

eru einföld rammalög sem gefa mögu-

leika á að Kvikmyndasjóður geti verið

sveigjanlegur og að án lagabreytinga sé

hægt að aðlaga sjóðinn að síbreytilegum

aðstæðum hvers tíma. Aðal breytinginn

frá fyrri lögum felst í því að einn aðili,

forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar,

er gerður algerlega ábyrgur fyrir

sjóðnum. Í ljósi þess hve erfitt það hefur

verið að átta sig á því hver hafi borið

ábyrgð á úthlutunum úr Kvikmynda-

sjóði undanfarin ár má segja að þetta

hafi verið nauðsynlegt. Það er mjög

mikilvægt að sjóðurinn hafi einhverja

heildarstefnu og að einhver beri ábyrgð

á að framfylgja henni. Á undanförnum

árum hefur stjórn sjóðsins reynt að

mynda heildarstefnu, en úthlutunar-

nefndir hafa hins vegar ekki álitið sig

Frá óhóflegri bjartsýni til raunsæis
Eftir Ara Kristinsson

“Stærsta breytingin úr Kvik-

myndasjóð í Kvikmyndamiðstöð

verður vonandi sú að með því

að úthlutunaraðilar starfi allt

árið hverfi sú lottóstemmning

sem oft hefur verið í kringum

árlegan umsóknarfrest.”

Framhald á næstu síðu
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bundnar af samþykktum stjórnar. 

Ráðgjafakerfi og 60/40
Á síðasta ári var ég skipaður í nefnd til

að gera tillögur að reglugerð um skil-

yrði fyrir framlögum úr Kvikmynda-

sjóði. Nefndarmenn urðu fljótlega

sammála um að úthlutunarnefndar-

kerfið hefði gengið sér til húðar og að

réttast væri að  taka úthlutunarkerfi

dönsku Kvikmyndastofnunarinnar til

fyrirmyndar, enda virðist það hafa virk-

að vel. Í Danmörku eru í gangi tvö kerfi.

Annars vegar eru ráðgjafar sem taka við

umsóknum, meta þær og taka ákvörð-

un um hvort styrkja skuli verkin. Hins

vegar er kerfi sem tekur tillit til

markaðsgildi verkefna. Ef fjárfestar eru

tilbúnir að leggja fram 40% af fram-

leiðslukostnaði myndar kemur sjóður-

inn með 60% á móti sé það metið svo

að myndin eigi möguleika á að laða að

sér áhorfendur í Danmörku.

Ákveðið var að reyna báðar leiðir á

Íslandi. Lagt var til að ráðnir yrðu ráð-

gjafar sem mætu umsóknir og kæmu

með tillögur um hvaða verk skyldu

styrkt auk þess sem hægt yrði að fara

með umsóknir sem hefðu fengið 60%

fjármögnun frá öðrum en Kvikmynda-

sjóði beint til forstöðumans sem léti

þær umsóknir ganga fyrir.

Breytingarnar hafa tekið tíma
Það er ljóst að breytingarnar úr Kvik-

myndasjóði í Kvikmyndamiðstöð hafa

tekið sinn tíma. Sumir hafa gagnrýnt að

ekki skuli hafa verið reynt að úthluta á

breytingatímabilinu. Miðað við það

ástand sem orðið var í úthlutunum, öll

þau vilyrði sem voru útistandandi og

hversu hægt gekk að fjármagna þau,

hefur það verið mín trú að ekki væri

annað hægt en að skoða öll úthlutunar-

málin í heild. Taka þyrfti á öllum

útistandandi vilyrðum og endurmeta

þau í ljósi nýrrar stefnu. Eini aðilinn

sem hefur átt lagalega möguleika á að

gera það er nýr forstöðumaður Kvik-

myndamiðstöðvar ásamt þeim sem

hann ræður til sér til ráðgjafar. Það

hefur verið unnið eins hratt og

mögulegt var til að koma Kvikmynda-

miðstöðinni í starfhæft ástand. For-

stöðumaður hefur verið ráðinn, sett

hefur verið reglugerð um úthlutanir,

ráðnir hafa verið ráðgjafar, auglýst

hefur verið eftir umsóknum, úrvinnsla

er hafinn úr umsóknunum og von er á

fyrstu úthlutun fyrir fyrsta júli.

Vonandi verður í þeirri úthlutun tekið á

öllum vafa varðandi útistandandi vil-

yrði og úthlutað til mynda sem mögu-

leika eiga á að komast í tökur í ár, þann-

ig að hjólin geti aftur farið að snúast.

Þorfinnur Ómarsson
Það er erfitt að tala um atburði und-

anfarinna missera án þess að minnast á

allt það moldviðri sem hefur verið í

fjölmiðlum um fyrverandi fram-

kvæmdastjóra sjóðsins. Það er ljóst að

Þorfinnur Ómarsson hefur á undan-

förnum árum unnið mikið starf í þágu

íslenskrar kvikmyndagerðar og fáir hafa

unnið betur að því að koma íslenskum

myndum á framfæri erlendis. Hins

vegar er líka ljóst að tölvert hefur vant-

að upp á fagleg vinnubrögð hjá Þor-

finni. Kvikmyndamiðstöð er glerhús

sem mun alltaf safna að sér stórum hópi

óánægðra viðskiptavina sem  grípa

munu hvert tækifæri sem gefst til árása

á miðstöðina. Þess vegna er það alltaf

mjög mikilvægt að hjá Kvikmyndamið-

stöð sé allt gegnsætt, allt á hreinu og að

allir hlutir séu afgreiddir faglega.

Ný Kvikmyndamiðstöð
Stærsta breytingin úr Kvikmyndasjóð

í Kvikmyndamiðstöð verður vonandi

sú að með því að úthlutunaraðilar starfi

allt árið hverfi sú lottóstemmning sem

oft hefur verið í kringum árlegan

umsóknarfrest. Handrit voru oft send

inn ófullgerð og þó að enn væri verið að

vinna í þeim þar sem langt var í næsta

umsóknarfrest. 

Þetta gerði það að verkum að

sjóðnum barst alltaf fjöldi verka sem

ekki var tilbúinn til umsóknar. Nú

þegar opið verður allt árið ætti að vera

óþarfi að skila inn verkum fyrr en þau

eru tilbúin. Einnig er sjóðurinn ekki

nauðbeygður til að eyða öllu úthlutun-

arfjármagni sínu á einum degi. Hægt er

að láta styrki og loforð út eftir hendinni.

Byrja á að láta verkefni fá handrits- og

eða þróunarstyrki og veita síðan styrk-

vilyrði þegar ljóst er að raunhæfir

möguleikar eru á fullfjármögnun á 6 til

12 mánuðum. Gangi fjármögun svo

ekki eins og áætlað er, er hægt að breyta

röð verka, færa þau verk framar í röðina

sem eru að fjármagnast hraðar. Þessi

sveigjanleiki ætti að geta tryggt hámarks

nýtingu á því fjármagni sem í sjóðnum

er, en töluvert hefur vantað upp á að

það hafi tekist á undanförnum árum.

Fjármagn hefur legið allt of lengi í

sjóðnum án þess að komast út.

“Það er ljóst að Þorfinnur
Ómarsson hefur á undanförnum

árum unnið mikið starf í þágu
íslenskrar kvikmyndagerðar og
fáir hafa unnið betur að því að

koma íslenskum myndum á
framfæri erlendis. Hins vegar er
líka ljóst að tölvert hefur vantað

upp á fagleg vinnubrögð hjá
Þorfinni.”

FRÁ ÓRAUNHÆFRI BJARTSÝNI
TIL RAUNSÆIS: Framhald af síðu 5
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Leikið Íslenskt sjónvarpsefni það mikilvægasta
Þó stór hluti þjóðarinnar  sitji á

hverju kvöldi fyrir framan sjónvarpið

heima hjá sér og horfi á leikið

sjónvarpsefni,  hefur leikið íslenskt

sjónvarpsefni varla verið sýnilegt í

íslensku sjónvarpi. Hvers vegna vantar

þetta í menningu okkar? 

Trúlega hafa menn haldið að Ríkis-

útvarpið myndi hafa forystu um þetta

mál. Ríkisútvarpið, sem frá stofnun

hefur verið einn aðalmáttarstólpi ísl-

enskrar menningar, hefur  því miður

ekki breyst með tímanum, heldur

staðnað. Síðastliðin þrjátíu ár hafa átt

sér stað miklar breytingar í fjölmiðlun.

Fyrir þrjátíu árum var Sjónvarpið eina

sjónvarpsstöðin sem sást á Íslandi og

Sjónvarpið þar af leiðandi eina leið

landsmanna að sjónvarpi og ábyrgð

þess því mikil.  Í dag geta landsmenn

valið úr hundruðum erlendra sjón-

varpsstöðva og nokkrum íslenskum.

Ábyrgð  og hlutverk ríkisútvarps hafa

því breytst. Yfir okkur flæðir óendan-

legt magn af erlendu efni. Þess vegna

getur það varla lengur verið hlutverk

ríkisins að taka þátt í að dreifa amerísku

efni yfir þjóðina. Það efni mun komast

til skila án ríkisaðstoðar.  Þær sjón-

varpsstöðvar sem eru eingöngu reknar

fyrir tekjur af markaðnum munu ekki

frekar en Sjónvarpið framleiða annað

en ódýrustu tegund af íslensku efni. Ef

hér á að verða til vandað leikið efni á

íslensku þá verður það ekki til nema

með þátttöku ríkisins. Hagstæðast er

fyrir skattborgarana að kaupa þetta efni

frá sjálfstæðum framleiðendum sem

munu sjá til þess að íslenska þjóðin fái

íslenskt sjónvarpsefni á sama verði og

íslenskar kvikmyndir eða á 50% af

kostnaðarverði. Íslenskir kvikmynda-

framleiðendur  hafa sýnt það það þeim

hefur tekist að afla 50% af fram-

leiðslukostnaði erlendis. 

Söguleg tíðindi
Þess vegna eru það ánægjuleg og

söguleg tíðindi að í nýrri reglugerð um

Kvikmyndasjóð sé samkvæmt tillögu

frá menntamálaráðherra, Tómasi Inga

Olrich, gert ráð fyrir styrkjum til

framleiðslu á leiknu íslensku sjónvarps-

efni. Reyndar á ennþá eftir að finna

stærstan hluta af fjármagninu, því að í

ár eru bara 15 milljónir til framleiðslu á

leiknu sjónvarpsefni. En fyrsta skrefið

hefur verið tekið sem gefur ástæðu til að

ætla að vilji og skilningur sé á þessu

máli hjá stjórnvöldum.

Ef upphæði þessi hækkaði á næstu

fimm árum í 300 milljónir  yrðu til

meira en 35 klukkutímar af vönduðu

sjónvarpsefni  auk þess sem skapast

myndi föst vinna fyrir stóran hóp af

fólki, kvikmyndagerðarmenn, leikara,

rithöfunda, tónskáld og fleiri. Leikið

íslenskt sjónvarpsefni gæti orðið einn af

mikilvægustu stoðum íslenskrar menn-

ingar.

Höfundur er kvikmyndagerðarmaður og formaður

Framleiðendafélagsins SÍK.

EFTIR AÐ HAFA VARIÐ HEILLI ÖLD 
Í AÐ ÞRÓA EINA HEIMSINS BESTU 

GETUM VIÐ EKKI BARA VERIÐ ÞÖGUL.

Við kynnum nýju 
KODAK VISION2 filmuna

5218/7218, næstu kynslóð
af einni heimsins bestu

kvikmyndafilmu. 

Nú fáanleg í fínkorna útgáfu
(500T) fyrir hreinar og

skarpar myndir og meiri
sveigjanleika bæði hvað

varðar filmu- og stafræna
eftirvinnslu. 

FILMAN HEFUR ALDREI 
ÁTT BRÝNNA ERINDI.

KVIKMYNDAFILMU
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Þegar spurt er um viðhorf

til þróunar mála undanfarin

misseri kemur skýrt fram

mikil óánægja en jafnframt

von um batnandi tíð: 

“Ég bind miklar vonir við nýjan fram-

kvæmdastjóra Kvikmyndamiðstöðvar

og hennar samstarfsfólk” segir Jón Þór
Hannesson hjá Sagafilm og segist telja

að fyrir hendi sé bæði skilningur og vilji

til að stórlega efla framlög til fram-

leiðslu leikins efnis fyrir sjónvarp.

“Neikvæð umræða undanfarin misseri

um störf og rekstur Kvikmyndasjóðs

hefur orðið til þess að draga úr tiltrú

almennings á faginu í heild sinni. Það er

mjög miður vegna þess að við þurfum

svo sannarlega á stuðningi almennings

að halda við áframhaldandi uppbygg-

ingu þessarar mikilvægu atvinnugrein-

ar” bætir hann við. 

“Það er erfitt að tala um þróun mála

undanfarin misseri því þróun felur í sér

ferli þar sem einhversskonar stefna er í

gangi en því hefur ekki verið að heilsa”

segir Kristín Atladóttir framleiðandi hjá

Ísfilm. “Að mínu mati einkennst þessi

tími af tilviljanakenndum og mis-

undarlegum atburðum sem eiga það

helst sameiginlegt að hvergi var

framkvæmt af fyrirhyggju eða með

einhverskonar heildarsýn. Það er mér

stórlega til efs að í nokkrum öðrum

geira sé eins lítil virðing borin fyrir

reynslu, þekkingu og hagsmunum

starfandi fagaðila.”

Björn Brynjúlfur Björnsson, formaður

Félags kvikmyndagerðarmanna, segir

að hin síðustu misseri hafi því miður

ekki tekist að halda áfram því uppbygg-

ingarstarfi sem unnið hafi verið að á

árunum 1998 til 2002 með eins mark-

vissum hætti. “Reglugerðarákvæði um

leikið sjónvarpsefni er vonandi vegvísir,

en allt er enn á huldu um hversu mikill

pólitískur vilji er til að reisa þá menn-

ingarlegu stórvirkjun” segir hann.

Sigurður Hr. Sigurðsson, hljóð-

meistari hjá Uss! hljóðsmiðju, segir

tíma hafa verið kominn til að gera

róttækar breytingar hjá Kvikmynda-

sjóði.  “Gamla kerfið var tekið í notkun

á þeim tíma þegar örfáar manneskjur

hér á landi gátu talist vera kvikmynda-

gerðarmenn og fengust flestar þeirra við

leikstjórn. Því má geta sér til að styrk-

irnir hafi oft á tíðum verið veittir pers-

ónum fremur en ákveðnum verkefnum.

Dæmi um það er að eftir nokkur ár án

styrks var talað um að röðin væri komin

að ákveðnum aðilum og að þeir hefðu

beðið of lengi. Líklegt er að pólitík hafi

einnig ráðið miklu um úthlutanir. Ný-

legt dæmi, þegar formaður stjórnar

Kvikmyndasjóðs reyndi að knýja fram

styrk handa Davíð Oddssyni og aftur-

gengnum einkavini hans, bendir til

þess.”

Halldór Þorgeirsson framleiðandi hjá

Umba, segir vandann í stuttu máli hafa

falist í of mörgum og of lágum

framlögum. “Vilyrðin hafa einnig verið

dregin ofan í sömu gryfju og fyrir

bragðið hafa framlengingar orðið að

reglu en ekki undantekningu. Eins kann

að vera að verkefni hafi hlotið brautar-

Staða og horfur í íslenska kvikmynda- og sjónvarpsgeiranum:

RADDIRbransans
L&S leitaði til fjölmargra aðila sem starfa í íslenska kvikmynda- og
sjónvarpsgeiranum til að heyra viðhorf þeirra til stöðu mála og hvaða
almennar væntingar þeir hefðu til framtíðar greinarinnar.

Heimtur voru þokkalegar en alls tók um tugur manna vel í beiðni
blaðsins um að svara nokkrum vel völdum spurningum. 

Þær skoðanir sem hér eru viðraðar teljast líklega ágætur þverskurður
af þeim þankagangi sem ríkir innan bransans. Menn virðast sam-
mála um ýmislegt; t.d. virðast væntingar til Kvikmyndamiðstöðvar
miklar - en einnig má greina ólíkar áherslur, ekki síst hvað varðar
hverskonar myndir við eigum að gera. Slíkur skoðanamunur hlýtur
þó aðeins að teljast eðlilegur og til marks um líf í tuskunum.

Viðtöl og úrvinnsla: Ásgrímur Sverrisson.
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gengi án þess að vera klár í framleiðslu.

Of mörg verkefni hafa fengið til að

mynda vilyrði og síðan ekki verið að

sækja í Norræna sjóðinn fyrren ári

síðar. Sannleikurinn er nefnilega sá að

verkefni sem er “klárt” þarf ekki nema

hálft ár til þess að fá niðurstöðu um

samstarf og þátttöku annarra, nema

hugsanlega hjá Eurimages, en þá á

myndin hvort eð er að vera næstum því

fullfjarmögnuð.”

Einar Þór Gunnlaugsson leikstjóri og

handritshöfundur telur að Kvikmynda-

miðstöð þurfi tíma til að þróast. “Al-

mennt finnst mér fólk jákvætt með

þróunina og engin ástæða til annars. En

varðandi síðastliðið misseri og pólitík-

ina, þá fannst mér umræðan benda til

þess að fjölmiðlar hefðu meiri áhuga á

samsæriskenningum en faglegri kvik-

myndapólitík sem slíkri og afkomu

fólksins og fyrirtækja sem þar starfa.

Annars virðist umræðan vera komin á

það stig að það sé betra fyrir hvern og

einn að taka ábyrgð á því sem hann

trúir, frekar en hitt.”

Hilmar Sigurðsson framleiðandi hjá

Caoz, sem hefur sérhæft sig í fram-

leiðslu tölvugerðra teiknimynda segist

fagna því að einhver þróun hafi átt sér

stað því að “fátt er verra en stöðnun í

nokkrum hlut. Stofnun Kvikmynda-

miðstöðvar er jákvætt skref að mínu

mati og vonandi verður sem allra

minnst bið á því að þeirra starfsemi

verði komin í fullan gang, en þessi bið-

staða sem kom upp í tengslum við

lagabreytingar og nýtt starfsfólk kemur

að sjálfsögðu við alla sem eru með

verkefni í framleiðslu og undirbúningi

og ekki síður í dreifingu.”

Margrét Rún Guðmundsdóttir leik-

stjóri og handritshöfundur þurfti að

skila inn vilyrði sem hún fékk vegna

verkefnisins Sólon Íslandus. Hún segir

þróun mála undanfarin misseri hafa

verið um margt afar neikvæða: “Síðustu

árin meintu úthlutunarnefndirnar

líklega vel.  Þær vildu vera góðar við alla

og gefa eins mörgum og mögulegt var

sneið af peningakökunni.  Afleiðing-

arnar voru þær að flestir fengu allt of

lítið og voru í standandi vandræðum.

Ég geri ekki ráð  fyrir að þessar

úthutunarnefndir og framkvæmda-

stjórinn hafi gert þetta til að ýta undir

darvíníska frumsamkeppni í brans-

anum, heldur hafi þessir aðilar ekki haft

næga þekkingu á aðstæðum erlendis,

þangað sem íslenskir bíómyndafram-

leiðendur hafa þurft að sækja um 60-

75% fjármögnunar sinnar.  Sennilega

hafa þau haldið að Ísland væri erlendis

líka nafli alheimsins. Valdatómarýmið

sem myndaðist frá því að nýju lögin

tóku gildi, þangað til nýr forstöðu-

maður Kvikmyndastofununar tók loks-

ins til starfa er fyrirbæri sem þekkist lík-

lega ekki annars staðar í hinum vest-

ræna heimi.”

Grímur Hákonarson leikstjórnarnemi

er einnig ómyrkur í máli: “Mér hefur

þótt nokkuð svart yfir íslenskri kvik-

myndagerð undanfarin misseri og vona

svo sannarlega að starfsumhverfi kvik-

myndagerðarmanna batni með stofnun

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Við

höfum orðið vitni að pólitískum

hreinsunum og horft upp á yfirmann

framkvæmdavaldsins beita Kvik-

myndasjóði í eigin þágu. Á blaðinu líta

nýju kvikmyndalögin ágætlega út og

sérstaklega ber að fagna hinni svo-

kölluðu “mótvirðisreglu” sem mun

gera það að verkum að fleiri myndir

verða framleiddar og fleiri eiga mögu-

leika á að fá styrki. En skipting ákvörð-

unarvaldsins innan KMI bíður aug-

ljóslega upp á pólitíska spillingu, þ.e. að

ein manneskja skuli vera ábyrg fyrir

öllum úthlutunum, og með hliðsjón af

atburðarásinni í hinu svokallaða

“Þorfinnsmáli” þá er allt mögulegt í

þessu sambandi. Við skulum bara vona

að Halldór Ásgrímsson taki ekki upp á

því að skrifa kvikmyndahandrit. Í

Tékklandi – þar sem ég er við nám –

sitja 13 manns í úthlutunarnefnd

kvikmyndasjóðsins og kann mörgum

að þykja það seinvirkt og gamaldags

kerfi. En ef einn af þessum þrettán

mönnum er óvinur umsækjandans þá á

hann allavega 12 hlutlausa vini. En ef

forstöðumaður KMI er óvinur

umsækjandans, þá á hann engan að.”

En hver eru brýnustu

vandamál kvikmynda- og

sjónvarpsgeirans að mati

viðmælenda blaðsins? Af

mörgu virðist að taka.

Björn Brynjúlfur segir afar brýnt að

hlúa að þeim vísi að kvikmyndaiðnaði

sem hér er í fæðingu. “Það er ekkert

leyndarmál að íslensk kvikmynda-

fyrirtæki standa yfirleitt illa. Verkefn-in

eru of fá og styrkirnir oft svo lágir að

það er oft ávísun á tap að taka að sér

verkefnin. Þessu verður að breyta.

Mikið af kvikmyndagerðarmönnum

okkar eru lausráðnir og byggja af-komu

sína á að ganga milli verka hjá hinum

ýmsu fyrirtækjum. Á þennan hátt hefur

tekist að búa til öflugan hóp mjög hæfs

fólks sem ekki væri á færi eins

kvikmyndafyrirtækis að gera. Þessi

faghópur helst við í kvik-myndagerð af

“Það er erfitt að tala um þróun
mála undanfarin misseri því
þróun felur í sér ferli þar sem
einhverskonar stefna er í gangi
en því hefur ekki verið að
heilsa.”

KRISTÍN ATLADÓTTIR
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Sjónvarp og
menningarstefna

Eitt helsta
vandamál ísl-
enskrar kvik-

myndagerðar krist-
allast í þeirri stað-
reynd að ekki er til
nein raunveruleg

opinber menningarstefna sem skilgreinir
þátt íslensks sjónvarps í íslenskri kvik-
mynda- og þjóðmenningu. Kvikmyndaað-
sókn Íslendinga lítur vel út í skýrslum. En
bíósóknin byggist fyrst og fremst á ungu
fólki sem horfir á ofurauglýstar ofurmyndir
um ofurmenni og ofurhuga frá ofurveldinu.
Einstaka íslensk mynd nær núorðið sæmi-
legri aðsókn. Það er í rauninni ekki mikil
eftirspurn eftir kvikmynduðu íslensku efni
nema hjá fólkinu sem situr heima og horfir
á sjónvarpið sitt. Hjá þessum hóp er
greinilegur áhugi á íslensku efni. Ódýrir
þættir um íslenskt fólk og  íslenskan veru-
leika ná 20-40% áhorfi án sérstaks
auglýsingaátaks. Þetta sannast aftur og
aftur í rannsóknum á áhorfi sjónvarps-
stöðvanna. Hér eru 60 – 150 þúsund Ísl-
endingar að horfa samtímis. Og þetta eru
þakklátir neytendur. Þeir eru meira að
segja frekar hógværir, oft dæla stöðvarnar
lélegu efni yfir mannskapinn en tekst samt
ekki að drepa áhugann. Aftur setjast menn
við skjáinn sinn og horfa á innlent. Þessar
staðreyndir staðfesta mikilvægi sjón-
varpsins á sviði menningaruppeldis,
menningarstefnu og kvikmyndagerðar.

Peningar og menningarstefna
Rúnar Gunnarsson dagskrárstjóri Sjón-

varpsins hefur margoft bent á að stofn-
unin þarf meira fé til kaupa á innlendu
efni frá fjölbreyttum hópi höfunda. Það er
ekki nægilegt að eyða 50 – 70 milljónum
árlega til að kaupa kvikmyndir og þætti,
það ætti að tífalda þessa upphæð og þá
kæmi nýr menningarheimur í ljós. Það væri
þá eðlilegur hlutur, en ekki undantekning
að sjá leikna þætti um íslenskt fólk að fást
við íslenskan veruleika og að sjá íslenskar
heimildamyndir sem bera miklum metnaði

höfundanna vitni.
Hugmyndirnar um nýja sjónvarpssjóðinn

eru góðar  - en eru enn bara hugmyndir og
það er ekki allt komið í höfn með einum
peningasjóði.

Á sama hátt og gerist hjá heimildar-
myndaframleiðendum þá verður þrautin
þung að fjármagna verkefni sem fá allt að
40% hjá Kvikmyndasjóði og 10–15% hjá
RÚV eða Stöð 2. Hvar á að finna hinn
helminginn? Endur-greiðsla er 12% af
60% = 7,2% + 10% eigin áhætta, enn
vantar um 35–45% og jafnvel meira ef
Kvikmyndasjóður hefur ekki fyllt 40%. Það
eiga ekki öll verk möguleika á erlendu fjár-
magni og það á að vera hægt að framleiða
innlent efni fyrir heimamarkaðinn.

Sjónvarpsstöðvarnar verða að setja
meira fé í innlenda dagskrárgerð og hún
verður að vera framleidd hjá þeim kvik-
myndagerðarmönnum og fyrirtækjum sem
ætla af alvöru að starfa í þessari grein. Og
Kvikmyndasjóður ætti að leggja til 50-60%
hlut í verkefnum sem ekki
geta náð fjármögnun erlendis
eða hjá einkaaðilum. 

Peningar og þjóðmenning
Menningarhlutverk sjón-

varpsstöðva - sem telja sig
hafa slíku hlutverki að gegna
- er ekki hægt að rækja nema
með nýrri stefnu sem tekur
mið af þeim markmiðum sem
alltaf er verið að setja fram.
Nýjasta dæmið er stjórnar-
sáttmáli nýrrar ríkisstjórnar:
"Að standa vörð um íslenska
tungu, sögu og þjóðmenn-
ingu. Sköpuð verði frekari
vaxtarskilyrði fyrir blómlegt menningarlíf."
Hvernig á að framfylgja þessari stefnu ef
ekki eru lagðir fram peningar til þess að
nýta öflugasta miðilinn til varnar þjóð-
menningunni - peningar til að skapa
blómlegt menningarlíf - peningar sem
sjónvarpsstöðvar geta lagt til framleiðslu
á fjölbreyttri kvikmyndaflóru.

Mest öll orka kvikmyndagerðarmanna
fer í tilraunir til að fjármagna hugmyndir,

tilraunir sem sjaldan lukkast þannig að
eðilega sé staðið að framleiðslu mynd-
anna. Kvikmyndageirinn situr uppi með
mikið af þekkingu, hæfileikum, bjartsýni,
búnaði og geysilegum vilja til verka - fjár-
hagur greinarinnar er í rúst. Það sem
skortir er fé hjá þeim aðila sem er aðal
markaðurinn fyrir verk okkar og það er
einnig sá aðili sem best er til þess fallinn
að framfylgja markmiðum um eflingu
þjóðmenningar okkar. Nærtækast fyrir
stjórnvöld er því að stórefla getu Sjón-
varpsins til þess að kaupa og sýna
íslenskar kvikmyndir af öllu tagi.

Þetta er stór pöntun og engin í sjónmáli
sem vill afgreiða hana. En þá skulu menn
bara hætta að tala og skrifa um mikilvægi
menningar og að þjóðin eigi að þekkja sinn
arf og allt það.

Þá er alveg nóg að fara í réttir einu sinni
á ári, hlusta á söng karlanna í lopa-
peysunum (hvað er íslenskara en hífaðir
söngmenn við réttarvegg?). Gott væri ef

einhver er nærstaddur með myndavél og
hljóðnema.

Öflugasta menningarstefnan 
á Íslandi er erlend

“Holskefla engilsaxneskra menningar-
áhrifa hefur riðið yfir okkur eins og aðrar
þjóðir í okkar heimshluta í krafti nútíma
fjölmiðlunnar og á þessari stundu getur
enginn sagt með nokkurri vissu, hvort við,
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Menningarstefna óskast
Eftir Hjálmtý Heiðdal

“Þetta er stór pöntun og
engin í sjónmáli sem vill
afgreiða hana. En þá
skulu menn bara hætta
að tala og skrifa um
mikilvægi menningar og
að þjóðin eigi að þekkja
sinn arf og allt það.”
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sem þjóð, stöndum af okkur þessa holskeflu.
Þetta er mesta vandamál þjóðar okkar um
þessar mundir” (Reykjavíkurbréf  Mbl.
30.12.84).

Síðan þessi orð birtust í Morgunblaðinu
hefur þetta "mesta vandamál þjóðar okkar"
haldið áfram að vaxa. Amerísk viðhorf ná sér
á strik hér sem annarsstaðar vegna þess að
það er orðið ungu fólki um allan heim tamt að
sjá “Vini” sem búa í Bandaríkjunum og hugsa
á ameríska vísu. Íslenskur drengur í kúka-
buxum með hjólabretti skreyttur derhúfu sem
snýr öfugt eða út á hlið í bol merktum Nike
eða NY Yankees og vaggar í göngulagi þegar
hann gengur yfir Ingólfstorg segir shitt, bæ og
kúl er fórnarlamb ameríska afþreyingar-
iðnaðarins. Hann er bara í vitlausu landi. Það
er ekki við hann að sakast, markaðurinn er
búinn að uppgötva sinn markhóp og sjón-
varpsstöðvarnar hjálpa til. Þetta er menn-
ingarstefnan sem er sterkust í dag. Þessi
menningarstefna hefur áhrif og varðstaða
ríkisstjórnarinnar um  "íslenska tungu, sögu
og þjóðmennningu" á að byrja hér.

Menningarstefna og jarðgöng
Menningarstefnu er hægt að ræða og

skeggræða fram og til baka þar til að eyrun
detta af. En til að framkvæma hana þarf að
ákveða markmiðin, finna leiðirnar og reikna
út kostnaðinn. Uppbygging kvikmyndagerð-
arinnar á Íslandi er dýr en hún er jafnframt
ómissandi þáttur í þeirri viðleitni að byggja
hér menningarsamfélag. Þetta er viðurkennt
sjónarmið gagnvart leikhúsi og bókmenntum
þótt framkvæmdin sé oft umdeild. Reynist
það ofvaxið buddu (sem stundum framkallar
óvænta milljarðasjóði) stjórnvalda þjóðar-
innar að taka þessa afstöðu til kvikmynda-
gerðarinnar þá er það brýnasta baráttumál
okkar að sýna fram á að sú þjóð sem hefur
efni á jarðgöngum þar sem 10 -20 bílar fara
um á dag hefur einnig efni á kvikmyndum
sem styrkja þjóðmenninguna. Það finnast
vart betri fjárfestingartækifæri eða áhuga-
verðari fjárfestingarkostir svo gripið sé til
talsmáta þeirra sem véla um milljarða
dagsdaglega.

Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.

áhuganum aðallega, því laun þess,

starfsöryggi og starfs-skilyrði væru

öðrum stéttum ekki bjóðandi. Vegna

þessa er verkefna-þurrð, til dæmis

vegna þess að ekki er úthlutað úr

Kvikmyndasjóði eins og gerðist nú

um áramót, stórhættuleg því þá

missum við þetta fólk út úr faginu. Án

þessa fagfólks er okkur ókleift að

framleiða kvikmyndir í þeim

gæðaflokki sem nauðsynlegt er og því

verða fyrirtækin að hafa bolmagn til

að búa betur að fólkinu.”

Skúli Malmquist framleiðandi hjá

Zik Zak kvikmyndum bendir á að

fjármögnun erlendis frá verði erfiðari

með hverju árinu. “Við verðum að

fara “gefa” líka, ekki bara taka. Við

getum ekki ætlast til þess að fá erlenda

sjóði, til að mynda Norræna sjóðinn,

dönsku kvikmyndastofnunina eða

Film Council í Bretlandi, til að styrkja

okkar verkefni þrátt fyrir að þau séu

mjög góð á meðan engin aðili frá

þeim löndum fær krónu úr sjóð okkar

Íslendinga. Umferðin verður að vera í

báðar áttir. Við getum ekki bundið

okkur við þá reglu að veita einungis

styrki í erlendar myndir sem hafa 10

íslenskar tengingar (t.d. höfundur,

leikstjóri, leikarar, tekin upp að hluta

hér o.s.frv.) heldur verða erlendir

framleiðendur að geta sótt um og í

sumum tilfellum geta fengið peninga

héðan þrátt fyrir að ekki séu milljón

íslensk element til staðar.”

Anna Theódóra Rögnvaldsdóttir
leikstjóri og handritshöfundur segir

handritsgerðina vera brýnasta vanda-

málið. “Annað vandamál í greininni

er fjárskortur. Þetta tvennt tengist

vegna þess að blankheit hafa til-

hneigingu til að koma harðast niður á

hugmyndavinnu og handritsgerð - af

öllum þáttum kvikmyndagerðar. Af

sparnaðarástæðum gera Íslendingar

of margar myndir. Einkum eru gerðar

of margar stuttar og veigalitlar

myndir. “Því fleiri, þeim mun betra”

hugsunarhátturinn er gegnumgang-

andi hjá Sjónvarpinu og hefur reynd-

ar verið það líka hjá Kvikmyndasjóði.

Það er of mikið lagt uppúr því í þess-

um iðnaði að framleiða sem flestar

mínútur fyrir peningana og of lítið

lagt uppúr því að höfða til áhorf-

enda.”

Grímur leggur einnig áherslu á

fjárskort og hinn litla markað: “Þetta

leiðir til þess að kvikmyndagerðar-

menn þurfa oft að reiða sig á erlent

fjármagn sem getur komið niður á

sköpunarverkinu sjálfu -  menn gera

myndir á forsendum hins alþjóðlega

styrkjakerfis, taka þær upp í mörgum

löndum, á mörgum tungumálum og

velja leikara eftir þörfum sjóða og

markaða. Við þurfum að hafa

nægjanlegt fjármagn í greininni hér

heima til að geta gert sjálfstæðar

íslenskar kvikmyndir þó að aðgengi

að erlendu fjármagni sé einnig af hinu

góða.”

“Brýnustu vandamál greinarinnar

eru aðallega tvö” segir Sigurður.

“Annars vegar eru ekki gerðar nógu

góðar myndir. Hins vegar er ekki til

neinn markaður fyrir góðar íslenskar

myndir, þo svo að þær væru gerðar í

meira mæli, ekki hérlendis og því

síður erlendis. Lausnin á fyrra

vandamálinu er hugs-anlega í

sjónmáli ef konsúlentar Kvik-

myndamiðstöðvarinnar hafa kjark og

þor til að taka áhættur fremur en að

styrkja dæmigerðar íslenskar myndir,

gerðar með íslenska áhorfendur í

huga og litla eða enga skýrskotun til

annarra þjóða. Í því sambandi tel ég

vel koma til greina að ráða einn

erlendan konsúlent til að auka

víðsýni. Hitt vandamálið er mun

erfiðara og verður varla leyst nema

með sam-evrópsku átaki eða

byltingu.”

Hilmar vill sjá yfirvöld gera breyt-

ingar í þá veru að fjárfestingar í

menn-ingu og listum, þ.m.t.

kvikmynduðu efni, verði

RADDIRbransans
f r a m h a l d  a f  b l s .  9

Framhald á næstu síðu 
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frádráttarbær frá skatti. “Það hefur

löngu verið sýnt fram á það að þær

tekjur sem kvikmyndaiðnaðurinn skilar

aftur til ríkisins er langtum stærri en

sem nemur þeim framlögum sem lagt

er í greinina. Þetta gæti hjálpað okkur

framleiðendum að fá nauð-synlega

fjármögnun og hjálpa þannig að hækka

innlent eignarhlutfall í íslensk-um

hugmyndum og auka möguleikana á

því að verkefni skili tekjum aftur til

landsins. Þannig væri mögulegt að sigla

einhverju af því fjármagni sem er í

umferð hér inn í okkar iðnað, því

skattaafsláttur gæti reynst mjög góð

fjárfesting og er tungumál sem

almennir fjárfestar skilja. Annað er að

geta tryggt hér stöðugleika og starfs-

skilyrði í greininni þannig að fram-

leiðendur geti í raun haldið úti öflugu

starfi allt árið. Til þess að svo geti orðið

vantar innlent fjármagn til greinarinnar

til þróunar og undirbúnings. Okkar

fyrirtæki er að vinna í nýrri grein innan

kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi og sú

sporganga getur verið þung á tíðum, því

ekki er alls staðar skilningur á því hvað

við erum að gera. En þetta er allt að

koma, skref fyrir skref.” 

Einar Þór segir að þar sem fagið sé að

“normaliserast” sé of snemmt að tala

um vandamál, þau gömlu gætu heyrt

sögunni til. “En það væri spennandi að

huga að stofnun sjálfstæðs skatta-

afsláttarsjóðs sem er fjármagnaður með

fé af markaðnum, til dæmis til að leysa

sjóðstreymisvanda margra fyrirtækja.

Ég held að það sé mikilvægt fyrir íslensk

kvikmyndafyrirtæki í dag að slaka á

kröfunni um hagnað í bili, hugsa frekar

um stöðugleika og gera ódýrari myndir

ef þær dýrari eru ekki vel fjármagnaðar.

Það væri gaman að heyra í framleið-

endum um þetta. Svo skortir umræðu

um: “hvað er menning?”. Við því eru ef

til vill tíu þúsund svör, en það væri

ágætt ef við getum komið þeim niður í

tíu.”

Margrét Rún telur stærsta vanda-

málið hið 40 milljóna króna þak á

framleiðslustyrkjum. “Þetta jákvæða

heiti  “40-60% mótvirðisregla” er út í

hött. Það er langt síðan meðalfram-

leiðslukostnaður íslenskra bíómynda

var 100 milljónir króna.  Framleiðslu-

kostnaður hefur þvert á móti alltaf ver-

ið að hækka, - í dag kosta 36 tökudagar

u.þ.b. það sama og 60 tökudagar fyrir 4

árum. Framleiðslukostnaður fimm af

sjö kvikmyndum sem hlutu vilyrði í

janúar 2002 var að meðaltali 223,98

milljónir króna. Hefðu þessar myndir

hlotið þennan 40 milljón króna há-

marksstyrk, hefði það að meðaltali ein-

ungis náð að þekja 17,85 % fjár-

þarfarinnar. Þótt þær hefðu fengið 60

milljónir hefði það aðeins náð að þekja

26,78% heildarkostnaðar. Um 90 millj-

óna króna styrk þyrfti svo að þessi “40-

60% mótvirðisregla” gæti staðið undir

nafni.  Nýju lögin eru því engin bót

hvað vaxandi fjárþörf fyrir íslenskar

bíómyndir varðar því samkvæmt gömlu

lögunum mátti Kvikmyndasjóður

styrkja bíómyndir upp að 25% heildar-

framleiðslukostnaðar, án þaks. Góðar

“Framleiðsla leikins sjónvarps-
efnis væri vítamínsprauta fyrir allt

listalíf á Íslandi og gæti stuðlað
hér að menningarlegri endurreisn

sem ekki ætti sinn líka í okkar
sögu.”

BJÖRN BRYNJÚLFUR BJÖRNSSON

“Mér finnst að okkur beri að sýna
íslenskri menningarsögu þá virð-
ingu að reyna að halda í íslenskan
frumleika og sérstöðu. Eða til
hvers erum við að gera íslenskar
kvikmyndir?”
MARGRÉT RÚN GUÐMUNDSDÓTTIR

“Af sparnaðarástæðum gera Ísl-
endingar of margar myndir. Það er

of mikið lagt uppúr því að fram-
leiða sem flestar mínútur fyrir

peningana og of lítið lagt uppúr
því að höfða til áhorfenda.”

ANNA TH. RÖGNVALDSDÓTTIR

RADDIRbransans
f r a m h a l d  a f  b l s .  1 1

“Að treysta eingöngu á leiknar
bíómyndir gengur ekki lengur,
heldur þarf að auka fjölbreytni í
framleiðslu og líta á þetta sem
alvöru atvinnugrein og
skemmtanaiðnað.”
JÓN ÞÓR HANNESSON
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bíómyndir þurfa ekki endilega að vera

dýrar, en hver vill nú taka að sér að

semja um mikla kjaraskerðingu leikara

og starfsfólks? Verðum við aftur að

hverfa til þeirra daga þar sem vinum og

vandamönnum var fjárhaglega og

vinnukraftslega séð gjörsamlega útjask-

að? Íslenskir bíómyndaframleiðendur

hafa nú um tvennt að velja:. Annað

hvort að skera heildarframleiðslu-

kostnaðinn heiftarlega niður -  með

miklum sársauka - eða sækja meira fé

erlendis í myndir sínar. En því miður

falla erlendir menn ekki lengur í

hrifningartrans þegar þeir sjá íslenskt

handrit og vilja endilega fá að njóta þess

heiðurs að setja fé sitt í íslenska

bíómynd. Fyrir hálfum áratug var fjár-

mögnun erlendis auðveldari, þá gátu

íslensk kvikmyndaverkefni sem fengu

hátt vilyrði hjá Kvikmyndasjóði nánast

gengið að því að vísu að fá í kjölfar styrk

úr Eurimages og úr Norræna sjóðnum.

Íslendingar höfðu þá exótískan bónus

fámennrar, spennandi þjóðar. En nú

hefur Evrópa opnast í austurátt og

Pólland, Búlgaría, Tékkland, Slóvakía,

Rùmenía, Slóvenía, Léttland og Króatía

eignast aðild að Eurimages. Þessar

þjóðir hafa nú öðlast smáríkjabónusinn

og stóru ríkin vilja eðlilega líka ein-

hvern tíma fá styrki úr þessum sjóði.

Samkeppnin er því orðin eitilhörð.

Svipað gegnir um Norræna sjóðinn.

Léttmetismekkur núverandi forstöðu-

manns þar er íslenskri dramatík í óhag.

Flest Evrópulönd styrkja bara eigin

framleiðslu. Þau sem styrkja sam-

evrópskar myndir vilja eðlilega fá pen-

inginn sinn endurgreiddan að einhverju

leyti tilbaka. Breskir sjóðir setja ekki fé í

erlendar myndir nema þær gefi von um

að skila arði og það hafa íslenskar kvik-

myndir að jafnaði ekki gert erlendis. Í

Þýskalandi fæst ekki styrkur úr sjóð-

unum í Köln, Hamborg, Berlín-Brand-

enburg og Bæjaralandi nema framleið-

endur hafi gert samkomulag við þýska

sjónvarpsstöð eða þýskan dreifanda um

að leggja töluvert fé í framleiðslu

myndarinnar.  Dreifendur og sjón-

varpsstöðvar taka nú alls enga áhættu

og íslensk kvikmynd þykir hlægileg

áhætta. Þýskir bankar veita kvikmynda-

framleiðendum ekki lengur lán eftir

gjaldþrot of margra þýskra kvikmynda-

fyrirtækjam, þ.á.m. sjónvarpsjöfursins

Leo Kirch. Það andar ísköldum vindi í

efnahagslífi Þjóðverja, sem hafa nóg að

gera með að leysa eigin vandamál. Fram

til þessa hefur Þýskaland hins vegar

verið það land, þar sem Íslendingar

gátu helst fengið fé í kvikmyndir sínar.”

En hvað er mikilvægast að

leggja áherslu á varðandi

uppbyggingu greinarinnar á

næstu árum að mati

viðmælenda?

Björn Brynjúlfur telur framleiðslu

leikins íslensks sjónvarpsefnis stærsta

skrefið sem við getum stigið á næstunni

til að efla íslenska kvikmyndagerð - og

raunar íslenska menningu. “En fram-

leiðsla leikins sjónvarpsefnis kostar

peninga. Þeim báti verður ekki hrint úr

vör nema það verði gert af pólitískum

myndarskap og menningarlegum stór-

hug. Ég held raunar að þjóðin sé sam-

mála því að við verjum fjármunum til

þessa. Framleiðsla leikins sjónvarps-

efnis væri vítamínsprauta fyrir allt

listalíf á Íslandi og gæti stuðlað hér að

menningarlegri endurreisn sem ekki

ætti sinn líka í okkar sögu.”

Önnu Theódóru finnst fullsnemmt

að tala um að byggja greinina upp;

málið standi frekar um að búa henni

lágmarks lífsskilyrði, finna henni ein-

hverja kjölfestu. “Staðreyndin er sú að

erlent fjármagn er of tilfallandi. Kjöl-

festa skapast ekki nema innlend eftir-

spurn sé fyrir hendi og ég veit ekki

hvaðan sú eftirspurn ætti að koma ef

ekki frá sjónvarpsstöðvunum. Hafa

þessar stöðvar yfirleitt áhuga á að sýna

innlent efni? Ætla þær alveg endalaust

að fylla sinn “menningarkvóta” með

kjaftavaðalsþáttum? Verða pólitískir

umræðuþættir áfram það sem næst

kemst sápuóperum fyrir grey Íslend-

inga? Ég held að mikið velti á sjón-

varpsstöðvunum, þeirra getu og metn-

aði. Hversu reiðubúnar þær eru til að

verja meira af sínu aflafé til gerðar leik-

ins efnis og sjónvarpsþáttaraða nú þeg-

ar fleiri möguleikar hafa opnast á

styrkjum úr Kvikmyndasjóði. Ég vildi

sjá meira frumkvæði og meira fjármagn

koma frá þessum stöðvum og þá er ég

að meina t.d. að þær gæfu út yfir-

lýsingar um það, á haustin, hverskonar

efni þær eru að sækjast eftir að fá fyrir

næsta eða þarnæsta dagskrárár svo

framleiðendur geti brugðist við með

hugmynda- og handritavinnu. Kvik-

myndasjóður hefur verið upphaf og

endir alls í þessum iðnaði í 25 ár (að frá-

dreginni auglýsinga og fyrirtækja-

myndagerð) og það er ekki alveg nógu

heilbrigt ástand.”

Jón Þór segir borðliggjandi að fara

oní saumana á því hverskonar myndir

við eigum að gera. “Þetta má ekki vera

eitthvað “prívat flipp” einstakra leik-

stjóra eins og stundum vill verða. Til að

nýta fjármunina betur úr þessum

sjóðum verður ennfremur að auka

framleiðslu á leiknu sjónvarpsefni og

þar með auka fjölbreytnina og fylla upp

í skörðin, við eigum hér orðið all góða

stétt kvikmyndagerðarmanna(kvenna)

sem hafa  alla afkomu sína og lífsviður-

væri af kvikmyndagerð (leiknum

myndum) og þetta óvissu ástand að

treysta eingöngu á leiknar bíómyndir

gengur ekki lengur, heldur þarf að auka

fjölbreytni í framleiðslu og líta á þetta

sem alvöru atvinnugrein og skemmt-

anaiðnað.”

Margrét Rún finnst höfuðatriði að

íslensk kvikmyndagerð geti orðið sjálfri

sér nóg fjárhagslega og menningarlega.

“Skv. skýrslu Aflvaka 1998 um íslenska

kvikmyndaiðnaðinn skila framlög

Kvikmyndasjóðs sér fimmfalt tilbaka í

Ríkissjóð. Ef forsendur þessarar skýrslu

reynast vera réttar, ætti ekki að vera

mikið mál fyrir Ríkissjóð að setja meira

Framhald á næstu síðu 
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fé í íslenskar kvikmyndir og afnema

þetta þak. Þetta betl erlendis krefst þess

nefnilega líka að menn meitli handrit

sín og bíómyndir í form hvimleiðrar

evrópskrar (skriptdoktor) meðal-

mennsku. Frumleika  og nýrra gæða er

ekki óskað. Og mér finnst að okkur beri

að sýna íslenskri menningarsögu þá

virðingu að reyna að halda í íslenskan

frumleika og sérstöðu. Eða til hvers

erum við að gera íslenskar kvikmynd-

ir?”

Grímur leggur einnig áherslu á sjálf-

stæði frá pólitískum- og markaðsöflum

en segir það vandrataðan veg. “Mikil-

vægt er að tryggja kvikmyndagerðar-

mönnum listrænt frelsi, að þeir geri

myndir af ástríðu en ekki vegna

utanaðkomandi kvaða. Varast verður

að kvikmyndagerðarmenn verði háðir

KMI um fjármagn, að KMI sé ekki

endastöð í framleiðsluferlinu og að þeir

geti leitað á önnur mið. Einnig verður

að varast að kvikmyndagerðarmenn

verði háðir duttlungum ákveðinna

einstaklinga í mikilvægum stöðum. Það

þarf að dreifa valdinu.”

Sigurður vill minna á að kvik-

myndagerð hafi tekið miklum breyt-

ingum á síðastliðnum árum. “Þó svo að

hægt sé að taka vissar tegundir mynda

upp á ódýrar vídeóvélar, klippa þær á

heimilistölvurnar og jafnvel ganga frá

hljóðinu þar lika, er nauðsynlegt að

velja þeim vinnsluferli eftir efni og

aðstæðum. Hafa verður í huga að

kröfur áhorfenda hafa aukist mikið

með tilkomu tæknilegra nýjunga,

sérstaklega hvað varðar hljóð. Í því

sambandi vil ég benda á nauðsyn þess

að viðhalda góðu fagfólki í greininni og

þeirri nauðsynlegu aðstöðu sem þarf að

vera til staðar.  Hiklaust ætti að vera

mögulegt að styrkja erlend verkefni sem

íslenskir meðframleiðenður kæmu að,

gegn því að hluti af vinnsluferlinu færi

fram á Íslandi eða með þátttöku

Íslendinga.  Auðvelt er að einangrast á

krummaskuði eins og Íslandi og því er

nauðsynlegt að fá ferska strauma inn

annað slagið.”

En hvernig meta viðmæl-

endur horfurnar nú þegar

Kvikmyndamiðstöð er tekin

til starfa? Þrátt fyrir að

menn séu duglegir að

benda á vandamálin virðist

sem ákveðin bjartsýni sé

ríkjandi.

“Með nýjum reglum, með einlægum

vilja forstöðumanns og starfsmanna

Kvikmyndamiðstöðvar til að skilja og

þekkja greinina, með markvissri stefnu-

mótun varðandi úthlutanir og loks með

skilningi á orsakasamhenginu á milli

framvindu og árangurs er líklegt að við

séum komin á braut sem hugsanlega

liggur eitthvert” segir Kristín.

Halldór er Kristínu sammála: “Þetta

lofar allt góðu og í raun ekki hægt að

halda annað þar við höfum enga

reynslu af miðstöðinni. Hins vegar

hefði ég viljað sjá “peningagædlæn”,

sem tryggir að allir sitji við sama borð.

Við getum aldrei farið fram á að

smekkur ráðgjafanna til innihalds ein-

stakra verkefna sé einhverskonar stærð-

fræðijafna, en það má gera við krónur

og aura.”

Einar Þór tekur í svipaðan streng:

“Það verður spennandi að fylgjast með

því hvernig nýjungar koma út, t.d.

hvort kippurinn í heimildarmyndagerð

haldi áfram, hvernig 40/60 reglan virkar

á Íslandi, sem mikið hefur verið rætt og

ritað um, og margt fleira. Þetta verður

sjálfsagt að “kokkast”, en tilgangurinn

er að bæta fagið svo horfur eru góðar.”

Margrét Rún segir að sér virðist sem

Laufey Guðjónsdóttir starfi af mikilli

samviskusemi og heilindum. “Nýjir

skilafrestir fyrir þau verkefni sem send

voru inn í sjóðinn í október 2002 hafa

nú verið settir og skýrt hefur verið

kveðið á um hvenær ákvarðanir verði

teknar. Nokkrir skilafrestir hafa verið

ákveðnir á þessu ári, þannig að vonandi

tekst að bæta upp 8 mánaða “tekju-

leysið” svo að fyrirtækin geti haldið lífi.

Það á hins vegar eftir að koma í ljós

hvort nýja fyrirkomulagið um ákvörð-

unarvald forstöðumanns án formlegs

umsóknarfrests muni reynast betur en

hið gamla úthlutunarnefndarskipulag.

Og hendur forstöðumanns eru bundn-

ar af framangreindu þaki, því miður.”

Grími líst þokkalega vel á þessa nýju

stofnun svo framarlega sem hún verði

ekki misnotuð af pólitískum öflum.

“Mér líst ágætlega á þann mannskap

sem valist hefur í helstu stöðurnar. Ég

er þó þeirrar skoðunar að kvikmynda-

gerðarmenn og aðrir sem tengjast

greininni eigi að fá að kjósa forstöðu-

manninn í beinni kosningu eða allavega

hafa áhrif á kjör hans. Hin nýja mót-

virðisregla er afar kærkomin, sér-

staklega fyrir unga og upprennandi

RADDIRbransans
f r a m h a l d  a f  b l s .  1 3

“Það væri spennandi að huga að
stofnun sjálfstæðs skattaafslátt-
arsjóðs sem er fjármagnaður
með fé af markaðnum, til dæmis
til að leysa sjóðstreymisvanda
margra fyrirtækja...”
EINAR ÞÓR GUNNLAUGSSON
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kvikmyndagerðarmenn, og stutt- og

heimildarmyndum er gert hátt undir

höfði sem hefur vantað í íslenska

kvikmyndagerð. Úthlutunarreglurnar

eru þó stundum svolítið stífar og finnst

mér sérstaklega varhugavert að setja

það sem skilyrði að heildarfram-

leiðslukostnaður leikinna mynda megi

ekki vera undir 50 milljónum. Ég gæti

vel treyst mér til að gera mynd í fullri

lengd fyrir minni fjárhæð en 50

milljónir og með digital-tækninni er

það vel hugsanlegt. Ég minni á að ein

vinsælasta mynd síðustu ára, Íslenski

draumurinn, var gerð fyrir  mun minni

pening. Það er nauðsynlegt að KMI gefi

ungum kvikmyndagerðarmönnum

tækifæri til að spreyta sig og gera

myndir fyrir minni tilkostnað en 50

milljónir. Ef þær floppa þá er tjónið

allavega minna en Myrkrahöfðingjans.”

Skúli er bjartsýnn á framtíðina.

“Vonandi þrífast fleiri framleiðslu-

fyrirtæki fyrir vikið sem er bara gott

fyrir íslenskan markað.  Það verða að

vera í það minnsta nokkur virk

fyrirtæki hér á landi.”

Jón Þór bendir á að það sé örugglega

fullur vilji hjá þessu ágæta fólki í Kvik-

myndamiðstöð að gera sitt besta, “en

það er bara ekki nóg það þarf að vera

fullur pólitískur vilji hjá stjórnmála-

mönnum fyrir kvikmyndagerð í land-

inu.”

Sigurður telur að með hinu aukna

fjármagni sé nokkur ástæða til bjart-

sýni. “Reynslan á eftir að skera úr um

hvort forstöðumanni hinnar nýstofn-

uðu miðstöðvar og konsúlentum takist

að draga fram það besta í kvikmynda-

flórunni og jafnvel bæta um betur.

Nauðsynlegt er að horfa til nágranna-

landanna og læra af þeim mistökum

sem gerð hafa verið bæði þar og hér.

Ljóst er að markaðurinn á ekki að ráða

ferðinni því hann er tæpast til staðar.

Ennfremur er rétt að hafa í huga að þær

myndir frá hinum Norðurlöndunum

sem hæst hafa flogið hin síðari ár hafa

margar hverjar farið mjög óhefð-

bundnar leiðir hvað varðar kvik-

myndagerð.”

“Við verðum að “gefa” líka. Við
getum ekki ætlast til þess að fá

[ýmsa] erlenda sjóði til að
styrkja okkar verkefni á meðan
engin aðili frá þeim löndum fær

krónu úr sjóði okkar Íslendinga.”
SKÚLI MALMQUIST




