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ÉG SÉ: Kristófer Dignus
skrifar um Unforgiven

Vinsældir eða sannfæring?
Anna Rögnvaldsdóttir fjallar um Edduverðlaunin

SKILAFRESTI 
KVIKMYNDASJÓÐS 

FLÝTT TIL 1. OKT.

Starfshópur á vegum Íslensku kvikmynda- og sjónvarps-
akademíunnar og Bandalags íslenskra listamanna vinnur
nú að mótun hugmynda varðandi þróun og fjármögnun

leikins sjónvarpsefnis. Hópurinn telur að skortur á fjármagni
hafi á undanförnum árum sett mjög mark sitt á
sjónvarpsframleiðslu. Því litla sem hefur verið framleitt hefur
verið skorin mjög þröngur stakkur. Lítið hefur verið greitt fyrir
handrit og þróun hugmynda þannig að fáir hæfir höfundar hafa
lagt fyrir sig sjónvarpshandritaskrif, auk þess sem lítið hefur
verið gert í að þróa sjónvarpsverk þannig að þau séu seljanleg
erlendis. Þetta hefur leitt til þess að leikið efni í sjónvarpi hefur
ekki dafnað eins og aðrir þættir íslenskrar kvikmyndagerðar.
Það fyrsta sem þarf að gera til að auka gæði íslensks
sjónvarpefnis, að mati hópsins, er að leggja meiri áherslu á
handrit og þróun þeirra. Það er hægt að gera með því að leggja

meira fé í handrit, borga höfundum betur þannig að
handritsskrif fyrir sjónvarp verði vænlegur kostur fyrir fólk með
hæfileika á því sviði. Sér hópurinn fyrir sér að stofnaður verði
sjóður til að styrkja handritagerð fyrir sjónvarp með þáttöku
fagfélaganna, sjónvarpsstöðvanna, Media og BÍL. Einnig er
vonast til að með víðtækri samstöðu framleiðslufyrirtækja á
Íslandi verði hægt að útvega um 50% af fjármagni erlendis frá.
Þreifingar hafa þegar átt sér stað og er jafnvel von til þess að
sjóðurinn taki til starfa á þessu ári. Meðfram þessu vinnur
hópurinn svo að því að finna leiðir til að fjármagna leikin
sjónvarpsverk með myndarlegri hætti en áður hefur verið og
hyggst m.a. láta gera ítarlega úttekt á stöðu mála hér í
samanburði við nágrannalöndin. Nánari upplýsingar er að
finna á www.producers.is, hinni nýju vefsíðu Framleiðenda-
félagsins/SÍK en um hana er fjallað á síðu 3.

Fullt var út úr dyrum á frumsýningunni á
Lalla Johns í Háskólabíói 29. mars s.l.
og þurfti að vísa síðbúnum boðsgestum

frá. Skemmst er frá að segja að áhorfendur
tóku heimildarmynd Þorfinns Guðnasonar
með kostum og kynjum. Í myndinni er fylgst
með Lalla Johns í rúm fjögur ár en á því
tímabili sat hann af sér fjóra dóma á Litla
Hrauni, lenti þrisvar á spítala og fór tvisvar í
meðferð. Þessi saga af síbrotamanni til 30
ára og vonlausri dópfíkn, rugli og hrakning-
um, væri ólýsanlega niðurdrepandi ef ekki
væri fyrir þá staðreynd að Lalli elskar kvik-
myndatökuvélina og sú ást er gagnkvæm.
Maðurinn hefur hreint ótrúlega sterkan
persónulegan stíl sem aldrei hættir að koma
áhorfendum á óvart og gullkornin sem hrjóta
af hans vörum eru hvert öðru kostulegri. Þeir
sem gerðu þann feil að fara ekki að sjá Lalla
Johns á stóra tjaldinu geta huggað sig við
það að myndin verður sýnd í RÚV einhvern-
tímann eftir páska.  Anna Rögnvaldsdóttir.

Ákveðið hefur verið að skilafrestur bíómyndaumsókna í Kvikmyndasjóð verði 1. október í ár, en ekki
15. nóvember eins og í fyrra. Þetta er gert til þess að úthlutunarnefnd fái betri tíma til að fara yfir
umsóknir, en magn umsókna hefur vaxið verulega á síðustu árum. Úthlutun verður sem fyrr í janúar.

Þessi tilhögun mála undirstrikar að úthlutunarkerfi sjóðsins er í raun sprungið en aðspurður sagði
Þorfinnur Ómarsson framkvæmdastjóri Kvikmyndasjóðs, að þessi leið hefði orðið ofaná að þessu sinni en
vissulega sé horft til útkomu  þess fyrirkomulags sem nú tíðkast hjá stutt- og heimildarmyndadeild sjóðsins
þar sem ætlunin er að úthluta nokkrum sinnum á ári.

Stjarnan í eigin harmleik
HEIMILDARMYNDIN LALLI JOHNS SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI VIÐ MIKLA AÐSÓKN

ÍSLENSKUR ÍKON: Lalli Johns hefur heldur betur slegið í gegn hjá bíógestum
sem fjölmenntu í Háskólabíó til að horfa á heimildarmyndina um hann.

Nýjar hugmyndir varðandi þróun og fjármögnun
leikins sjónvarpsefnis

Meðal efnis:

Villiljós
Farið yfir ummæli þeirra
sem tjáðu sig um
myndina

Horft framan 
í heiminn
Ásgrímur Sverrisson
veltir því fyrir sér
hverskonar myndir
börnin okkar eigi að
horfa á

Höfundaréttur
Tómas Þorvaldsson
lögfræðingur fjallar um
höfundarétt og skyld
réttindi varðandi
kvikmyndir

Árbæjarsafn
heim til Hrafns
Anna Rögnvaldsdóttir er
með nýstárlegir
hugmyndir í
skipulagsmálum

Úthlutun stutt-
og heimildar-
myndadeildar
Kvikmynda-
sjóðs
Allt um þessa fyrstu
úthlutun Kristínar
Pálsdóttur

og fleira



Frá ritstjóra:
Við sem stönd-
um að Landi &
sonum höfum
áður bent á
hversu mikil-
vægt það er
fyrir þróun og

uppgang kvikmyndamenningar í
landinu að hafa reglulegan
aðgang að kvikmyndasögunni á
sínum eiginlega vettvangi; í
kvikmyndahúsinu. Þessvegna
fögnum við því mjög að nú skuli
hylla undir hinn langþráða draum
um cinematek, eða safnabíó
(einhver stakk reyndar uppá
orðinu “bíótek” sbr. apótek).

Bæjarbíó á að verða "bíótek"
Íslendinga, kvikmyndahús sem
einbeitir sér að reglubundnum
sýningum á sem breiðustu úrvali
kvikmynda frá sem flestum skeið-
um kvikmyndasögunnar. Slík kvik-
myndahús hafa verið rekin í flest-
um Evrópulöndum og víðar um
áratugaskeið. Markmið þeirra eru
að gefa almenningi aðgang að
kvikmyndasögunni, þetta eru
mikilvægar mennta- og menning-
arstofnanir sem varpa ljósi á
stefnur og strauma og gefa hinum
almenna kvikmyndahúsagesti
tilfinningu fyrir sögulegu sam-
hengi, auk þess að veita innsýn í
annarskonar kvikmyndagerð en
oftast sést í almennum kvik-
myndahúsum.

Þessi þáttur kvikmyndamenn-
ingar hefur því miður verið van-
ræktur hér á landi. Þrátt fyrir að
kvikmyndasýningar hafi verið einn
vinsælasti hluti menningar okkar
alla þessa öld hafa sýningar á
eldri myndum og jaðarmyndum

verið tilviljanakenndar og ómark-
vissar. Auk varðveisluhlutverksins
er eitt helsta markmið Kvik-
myndasafns Íslands að standa
fyrir kvikmyndasýningum og því
er eðlilegt að Kvikmyndasafnið
taki að sér rekstur "bíóteks", líkt
og fjölmargar sambærilegar
stofnanir í löndunum í kringum
okkur gera.

Ein mikilvægasta ástæðan fyrir
rekstri "bíóteks" snýr að menntun
og fræðslu til handa yngri kyn-
slóðum. Umræða um áhrif kvik-
mynda á börn og unglinga fær
stöðugt meira vægi og þörfin fyrir
að fræða fólk um eðli miðilsins og
þær leiðir sem hann notar til að
koma verkum, ímyndum og hug-
myndum á framfæri verður sífellt
brýnni. "Bíótekið" gæti orðið
öflugt framlag til aukins skilnings
á kvikmyndinni með reglulegum
skólasýningum þar sem skóla-
nemum gæfist kostur á að kynn-
ast kvikmyndasögunni og þeim
straumum sem leikið hafa um
kvikmyndina í gegnum tíðina.
Slíkar dagskrár mætti útbúa í
samvinnu skólamanna og fagfólks
í kvikmyndafræðum og -sögu.

Ótalið er mikilvægi "bíóteks"
fyrir starfandi kvikmyndagerðar-
menn. Listsköpun verður ekki til í
tómarúmi heldur hlýtur að
byggjast á afstöðu höfunda til
síns umhverfis. Að hafa aðgang
að og þekkja kvikmyndasöguna er
því ein helsta forsenda listar sem
á erindi við samtíma sinn. Á þessu
sviði er mikið verk óunnið hér á
landi og því orðið mjög aðkall-
andi að koma aðgengi að
fjölbreyttri flóru kvikmynda í
viðunandi horf.
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Bíóið snýr aftur í Bæjarbíó

T Í Ð I N D I Ú R K V I K M Y N D A H E I M I N U M

Plúsfilm opnar “útibú” 
á Blönduósi

Ávordögum verður opnuð AVID klippiaðstaða í gamla sjúkrahúsinu á
Blönduósi, þar sem menn geta mætt, klippt, sofið og étið fjarri öllu
borgaramstri. Það er Sveinn M. Sveinsson hjá Plús film sem

stendur fyrir þessari þjónustu.
Stór garður með með rósagróðurhúsi, heitum potti og amerískri rólu

fylgir og hægt er að velja um fjölda herbergja allt frá skurðstofu til
líkhússins gamla og ætti enginn að verða einmanna í slíku húsi. Ríkið er
handan götunnar sem og Hótelið, bakaríið við hliðina og þvottahúsið við
hlið Hótelsins. Aðstaðan er hugsuð þannig að klippari þurfi í raun aldrei
að fara úr inniskónum, en þeir fylgja líka, segir í fréttatilkynningu frá
fyrirtækinu. Opnun verður í maí.

“Maður eins og
ég” er ekki fram-
hald af “Íslenska
draumnum”

Ísíðasta tölublaði L&S kom fram að í
myndinni “Maður eins og ég” sem nýlega
hlaut styrk úr Kvikmyndasjóði,  væri

fjallað um þá persónu sem Jón Gnarr lék í
“Íslenska draumnum”. Þetta er rangt. Það
eina sem þessi næsta bíómynd Róberts
Douglas á sameiginlegt með hans fyrstu
mynd er að Jón Gnarr leikur í þeim báðum,
auk þess sem sömu aðilar standa að báðum

myndum. Handritshöfundar hinnar nýju myndar, sem fer í tökur í sumar (sjá
Verk í vinnslu) eru Róbert og Árni Ólafur Ásgeirsson sem lagt hefur stund á
nám við kvikmyndaleikstjórn í Póllandi (sjá viðtal við Árna í L&S nr. 21, nóv.
‘99). Framleiðandi er Kvikmyndafélag Íslands. Þess má svo geta að ”Íslenski
draumurinn” er nýkomin út á myndbandi en myndin lenti í þriðja sæti yfir
mest sóttu myndir ársins 2000.

Sa m - n o r r æ n a
heimildar- og stutt-
m y n d a h á t í ð i n

Nordisk Panorama hefur
tekið nokkrum breyting-
um. Hún heitir nú
Nordisk Panorama 5 Cities

Film Festival og hefur fengið fastan samastað á öllum Norðurlöndunum
fimm; í Aarhus í Danmörku þar sem hún verður haldin nú í lok
september, í Bergen í Noregi, í Malmö í Svíþjóð, Oulu í  Finnlandi og hér
í Reykjavík. Til að kvikmyndaáhugafólk geti fylgst betur með hvað um
er að vera í heimildar- og stuttmyndageiranum á Norðurlöndum verður
haldin eins konar Mini Nordisk Panorama í hinum fjórum borgun-um.
Stendur til að halda þessa míni hátíð hér í Norræna húsinu helgina 28.
og 29. apríl. Sýndar verða vinningsmyndirnar frá hátíðinni í Bergen
síðastliðið haust og einnig aðrar úrvalsmyndir m.a. mynd Tómasar
Gíslasonar sem vakið hefur mikla athygli og umfjöllun. Einnig er
fyrirhugað að halda málþing þar sem kvikmyndagerðarmenn munu
hittast og ræða fagleg málefni, auk þess að skoða það sem kollegar
þeirra eru að fást við á hinum Norðurlöndunum, oft með
athyglisverðum árangri.

RÓBERT DOUGLAS: Næsta
mynd hans er um mann sem
verður ástfanginn af
innflytjanda frá fjarlægu
landi.

L E I Ð R É T T I N G

Mini- Panorama 
á Íslandi í apríl



Fróðleiksmoli um sannleikann í kvikmyndum

Þeir Coen-bræður klikka ekki í nýjustu mynd sinni frekar en
venjulega. O Brother Where Art Thou? er ljómandi fjörug
sprellimynd úr villta suðrinu þar sem George Clooney fer

fyrir fríðum flokki. Þetta er vegamynd hjá þeim strákum og
þráðurinn fenginn að láni frá Ódysseifskviðu Hómers. Þarna
koma við sögu sírenur og sýklópar auk ýmissa annarra kynja-
kvista og allt er þetta framið við undirleik blágrastónlistar og
gospelsöngva. Þetta er sumsé afbragðs lauflétt skemmtun sem
óhætt er að mæla með, ásamt tónlistinni sem nú rýkur upp alla
vinsældalista. Ekki spillir svo fyrir að heiti myndarinnar er
fengið að láni úr snilldarmynd Preston Sturges frá 1941,
Sullivan’s Travels, þar sem segir frá Hollywood leikstjóra sem
fær móral yfir froðunni sem hann gerir alla daga og ákveður að
kynna sér líf hins óbreytta almúga til að viða að sér efni í
stórvirkið O Brother Where Art Thou? sem vera skal minnis-
varði litla mannsins. Hann kemst hinsvegar að því að litli
maðurinn lætur sér fátt um slíkar velgjörðir finnast en kætist
þess meir yfir stundarfróuninni sem Hollywood gerir allra best.
Sullivan’s Travels er holl áminning þess að allan þann sannleik
sem máli skiptir er að finna í kvikmyndum, eins og Steve Martin
bendir réttilega á í mynd Lawrence Kasdan, Grand Canyon, þar
sem þessi mynd Sturges er meðal annars gerð að umtalsefni.
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Kvikmyndasafn Íslands hefur á þessu ári
staðið fyrir framkvæmdum í Bæjarbíói
fyrir um átta milljónir króna. Lögð

hefur verið áhersla á að ljúka uppsetningu
tækjabúnaðar í sýningarklefa sem gerir það
kleift að sýna nánast á hvaða formati sem er.
Einnig hefur nýtt sýningartjald verið hannað
fyrir bíóið, svo hægt sé að ramma inn
myndina sem varpað er upp á tjaldið. Anddyri
bíósins hefur verið tekið í gegn og verður í lok
maí kominn fallegur inngangur að kvik-
myndahúsi eins og þau litu út um miðjan
fimmta áratuginn. Brátt hyllir því undir að
unnendur kvikmyndalistar eignist alvöru
kvikmyndahús í anda cinematekana í Evrópu. 

Slæmar heimtur: Á síðasta ári var ísl-
enskum kvikmyndagerðarmönnum sent er-
indi þar sem beðið var um upplýsingar um
náms- og starfsferil, ásamt ljósmynd af
viðkomandi.  Heimturnar úr því átaki hafa
verið með eindæmum lélegar, þrátt fyrir að
kvikmyndagerðarmenn hafi lýst yfir ánægju
sinni með þetta framtak safnins.  Er það von
Kvikmyndasafns Íslands að kvikmyndagerð-
armenn sjái nú að sér og sendi þær upp-
lýsingar sem þeir hafa til safnsins og stuðli
þar með að uppbyggingu þekkingar á þeim
sem stunda kvikmyndagerðarlist í landinu.
Þess ber einnig að geta að safnið tekur við
prentefni eins og auglýsingum, plakötum,
handritum, tökuhandritum, minnisblöðum
ofl. sem tengist íslenskri kvikmyndagerð.
Athygli er vakin á því að handrit þurfa ekki
endilega að hafa farið í framleiðslu til þess að
þykja verðug til varðveislu. Til að varðveita
þessa hluti hefur verið sett upp sér aðstaða á

safninu sem á að tryggja
góða geymslu.

FF SÍK opnar vef

FF SÍK
hefur
opnað

heimasíðu á
netinu með

léninu www.producers.is.  Netfang
FF SÍK verður: sik@producers.is. Á
vefsíðu þessari er að finna allar
helstu upplýsingar sem kvikmynda-
framleiðendur þurfa á að halda,
varðandi kvikmyndaframleiðslu.
Meðal annars verður komið upp
mjög ítarlegu safni af samnings-
formum sem notuð eru við kvik-
myndagerð og verða þau bæði á
ensku og íslensku.

Á síðunni eru einnig birtar fréttir
af því helsta sem er að gerast í
íslenskri kvikmyndagerð auk þess
sem vonast er til að þarna geti
myndast vettvangur líflegra
skoðanaskipta milli félaga FF SÍK. 

Útlit er fyrir að allt að átta bíómyndir komi til greina í flokk bíómyndar
ársins á næstu Edduverðlaunum, en það er meira en nokkru sinni fyrr.
Þessar myndir eru Óskabörn þjóðarinnar eftir Jóhann Sigmarsson,

Íkingút eftir Gísla Snæ Erlingsson, Villiljós eftir Dag Kára Pétursson, Ingu Lísu
Middleton, Ragnar Bragason, Ásgrím Sverrisson og Einar Þór Gunnlaugsson, Í
faðmi hafsins eftir Jóakim Hlyn Reynisson og Lýð Árnason, Gemsar eftir
Mikael Torfason, Leirburður eftir Viðar Víkingsson, 1. apríl eftir Hauk M.
Hrafnsson  og Reykjavík Guesthouse eftir Björn Thors ofl.

Ekki er þó hægt að bóka að búið verði að frumsýna allar þessar myndir fyrir
1. nóvember n.k. en þá rennur “Edduárið” skeið sitt á enda. Sérstaka athygli
vekur að flest þessara verkefna eru gerð af nýliðum en þess utan eru Jóhann og
Haukur með aðra mynd sína og Gísli Snær þá þriðju.

Tökur standa nú yfir á kvikmyndinni
Nói albínói og fara þær fram í
Bolungarvík og víðar  á Vestfjörð-

um. Handritið er skrifað af Degi Kára
Péturssyni sem jafnframt leikstýrir en Zik
Zak framleiðir. Nói er vandræðaunglingur
í litlu þorpi á nyrstu byggðarmörkum
heimsins. Hann brennir brýrnar að baki

sér, hverja á fætur annarri, en þegar
feigðin blasir við er ekki hægt að flýja, segir í

tilkynningu frá Zik Zak. Nói albinói er leikin af
Tómasi Lemarquis sem mætir nú aftur til leiks
eftir sérlega vel heppnaða frumraun í
kvikmyndinni Villiljós.

Tómas Lemarquis
er Nói albínói

Nýir leikstjórar áberandi á
yfirstandandi Edduári

Joel McCrea og Veronica Lake í
Sullivan’s Travels eftir Preston Sturges
frá 1941. Meistarastykki um
kvikmyndaleikstjóra sem kemst í
raunverulega snertingu við áhorfendur
sína. Mynd Coen-bræðra O Brother
Where Art Thou? dregur nafn sitt af

þeirri bíómynd er Sullivan leikstjóri hugðist
gera almúganum til dýrðar í mynd Sturges.

FRÁ KVIKMYNDASAFNI ÍSLANDS:

Safnabíó í uppsiglingu
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Höfundaréttur –   almenn
skilgreining

Hö f u n d a -
réttur felur

í sér einkarétt
höfundar til
þess að ráð-
stafa verki sínu
bæði gagnvart
fjárhagslegum
réttindum og
svokö l luðum
ófjárhagsleg-
um réttindum.
Til þess að verk
sé talið njóta

verndar að höfundarétti þarf verkið að
uppfylla ákveðin skilyrði. Í  íslenskum
höfundarétti hefur verið miðað við að í
verki  þurfi að koma fram andleg
sköpun sem sé ný og sjálfstæð a.m.k.
að formi til. Þessi viðmiðum er
augljóslega mjög óhlutlæg og allt mat í
þessu sambandi hlýtur að vera mjög
afstætt. Í sem stystu máli má segja að á
þessi skilyrði reynir afar sjaldan
gagnvart kvikmyndum sem verkum í
skilningi höfundalaga en kvikmyndir
njóta verndar samkvæmt 2. mgr., 1. gr.
höfundalaganna nr. 73/1972. Það er
ennfremur skilyrði að verkið hafi verið
skapað, þ.e. verkið hafi tekið á sig
eitthvert birtingarform (tjáningar-
form) t.d. sem handrit eða filma.
Þannig njóta hugmyndir, sem ekki hafa
verið settar fram með skriflegum eða
öðrum áþreifanlegum hætti,  ekki
verndar að höfundarétti. 

Fjárhagsleg réttindi höfundar felast
einkum í einkarétti hans til þess að
selja verk sitt og birta það með
einhverjum hætti (með flutningi, sýn-
ingu útgáfu) gegn greiðslu. Í þessu
felst, að engum öðrum aðila er heimilt
að nýta verk höfundar í fjárhagslegum
tilgangi án þess að hafa fengið til þess
sérstakt leyfi höfundarins með
samningi, sem að íslenskum rétti
getur verið hvort heldur sem er
munnlegur eða skriflegur. Í þessu
sambandi er mikilvægt að hafa í huga
að höfundaréttur er talinn til
eignaréttar samkvæmt fræðikerfi
íslenskrar lögfræði. Ofangreindur
fjárhagslegur réttur höfundar er
framseljanlegur og geta slík framsöl

bæði verið í formi endanlegs afsals eða
takmarkaðs framsals t.d. hvað varða
tímalengd og  landsvæði.

Þegar talað er um ófjárhagsleg rétt-
indi höfundar er átt við þau réttindi
sem einnig eru kölluð sæmdarréttur
(alþjóðlega heitið er “Droit Moral”,
enskt heiti “Moral Rights”) og taka til
þeirra réttinda höfundar sem verja
eiga sæmd hans, höfundaheiður og
höfundasérkenni. Nánar tiltekið er
skylt eftir því sem við á, að geta nafns
höfundar á eintökum verks og þegar
það er birt (nafnbirtingaréttur, auð-
kenningarréttur). Ennfremur er
óheimilt að breyta verki höfundar eða
birta með þeim hætti eða í því
samhengi að skert geti höfundaheiður
hans eða höfundarsérkenni.  Réttindi
þessi eru óframseljanleg nema í
einstökum tilvikum sem skýrt skulu
tilgreind bæði hvað varðar tegund og
efni. Sæmdarréttur höfunda á rót sína
að rekja til þess að höfundaréttur er
einnig talinn til persónuréttar höf-
undarins, enda eru verk hans sprottin
af  andlegri sköpun hans sem ein-
staklings. Eðli höfundaréttar sem
persónuréttar hefur einnig þá þýðingu
að fyrirtæki, félög, samtök og stofnanir
(ópersónulegir aðilar) geta aldrei talist
höfundar þó slíkir aðilar geti auðvitað
fengið fjárhagslegan umráðarétt að
verkum með framsali frá höfundi.

Í höfundalögum eru talin upp þau
verk sem teljast vernduð af höf-
undarétti, meðal þeirra eru kvik-
myndir. Hugtakið kvikmynd í höf-
undaréttti er skýrt mjög rúmt, það á
þannig við allar gerðir kvikmynda
hverju nafni sem nefnast, t.d.  teljast
stuttar auglýsingamyndir til kvikmynda
í þessu sambandi. Ekki skiptir heldur
máli hvaða miðlunarform er notað,
þannig nær hugtakið yfir kvikmyndir á
filmu, myndbandi, geisladiskum og
yfirleitt til allra þeirra aðferða sem
skilað geta “kvikum” myndum.

Hverjir eru höfundar í
skilningi höfundalaga?

Höfundur að frumverki. Sá maður
telst höfundur verks sem skapar það.
Eins og áður sagði eru það einungis
einstaklingar sem talist geta höfundar
þar sem ópersónulegir aðilar skapa

ekki verk. Gagnvart sönnunarreglum
er almennt sá maður talinn höfundur
verks sem nafngreindur er við birtingu
eða á eintökum þess með venjulegum
hætti. Þetta gildir einnig um höfunda
sem nota gervinöfn eða merki, þegar
almennt er vitað, hvað felst þar að baki.
Þessi regla á einnig við um fram-
leiðanda kvikmyndaverks. Hafi höf-
undur ekki verið nafngreindur skal
útgefandi koma fram fyrir hans hönd
uns annað kemur í ljós. Þannig er ljóst
að vilji einhver annar aðili en höfundur
eða útgefandi hans nýta sér ákveðið
verk með fjárhagslegum hætti verður
hann að ganga út frá því að einhver
höfundur sé því að baki, jafnvel þó að,
nafn höfundarins sé ekki þekkt, og til
höfundar verði viðkomandi að sækja
þann rétt sem hann vill nýta.

Höfundur að aðlögun verks.
Aðlagandi verks á höfundarétt að
viðkomandi verki í hinni breyttu mynd
þess. Hér er t.d. um að ræða þýðendur,
höfunda sem hafa aðlagað skáldsögu
að kvikmyndaformi – skrifað kvik-
myndahandrit eftir skáldsögu eða
öðrum verkum s.s. leiksviðsverki eða
ljóði. Réttur þessi er sama eðlis og
réttur frumhöfundar en nær þó
auðvitað til þeirra þátta hins aðlagaða
verks sem frá aðlaganda er kominn.
Hinsvegar getur aðlagandi ekki birt
verk sitt eða nýtt með öðrum hætti án
sérstaks leyfis frumhöfundarins.

Samhöfundar – sameign að
höfundarétti. Í þeim tilvikum þar
sem tveir menn eða fleiri eru höfundar
að sama verki og framlög þeirra verða
ekki aðgreind hvert frá öðru sem
sjálfstæð verk eiga slíkir höfundar
saman höfundarétt að verkinu. Gott
dæmi um samhöfunda að kvikmynda-
verki er t.d. þegar handrit er samið af
tveimur mönnum og annar semur
einungis samtalstexta. Þegar um
samhöfunda er að ræða á sú regla við
gagnvart ráðstöfunarétti þeirra að
verkinu, að hvorugur getur gert
framsalssaminga án samþykkis hins.

Höfundar safnverka.  Hér er um
það að ræða, að einn maður (eða
fleiri) setur saman verk sem saman-
stendur af verkum annarra (t.d.
ljóðasafn- antalogia) með þeim hætti
að telja verður framsetningu hans og
framlag fela í sér sjálfstæða andlega

Þessari grein er ætlað

að veita almenna

innsýn í höfundarétt.

Síðar verður fjallað

um skyld réttindi þ.e.

réttindi listflytjenda

(leikara og tónlistar-

manna), framleiðenda

og útvarps- og

sjónvarpsstöðva. Enn-

fremur verður tekið á

því hvernig öll

ofangreind  réttindi

horfa við kvik-

myndagerð. Í síðari

greinum verður einnig

leitast við að skýra

hvaða og hvernig

samninga er nauð-

synlegt að gera til

þess að mögulegt sé

að sýna og dreifa

kvikmynd með

eðlilegum hætti.

Höfundaréttur
og skyld réttindi að kvikmyndum
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sköpun. Viðkomandi nýtur þá höf-
undaréttar að verkinu hvað varðar
framlag hans.

Takmarkanir á
höfundarétti

Þrátt fyrir að höfundaréttur sé talinn
til eignarréttar gilda ýmsar sérstakar
takmarkanir um höfundarétt, sem eru
frávik fá meginreglunni um einkarétt
höfundar til ráðstöfunar verka sinna.
Þær tegundir takmarkana sem mest
hafa gildi gagnvart viðfangsefni
þessarar greinar eru þessar helstar.

Eintakagerð til einkanota.
Almennt er heimilt, án samþykkis
höfundar eða rétthafa,  að gera eintök
af verki til einkanota eingöngu, þó má
enginn gera eða láta gera fleiri en þrjú
slík eintök til notkunar í atvinnu sinni.
Frá þessari reglu eru þó ýmsar
undantekningar nefndar í höfunda-
lögum einkum er varða, mannvirkja-
gerð, tölvuforrit og höggmyndalist,
nytjalist, dráttlist, tónverk og bók-
menntaverk. Undantekningar þessar
eiga þó ekki við hvað varðar högg-
myndalist, nytjalist, dráttlist, tónverk
og bókmenntaverk, nema leitað sé til
annarra manna, sem í tilviki tónverka
og bókmenntaverka hafa atvinnu af
slíkri aðstoð. Í þessu sambandi er rétt
að geta þess að hið svokallaða IHM
gjald, þ.e. gjald sem lagt er á eintök á
auð hljóð- og myndbönd og tæki til
afspilunar slíkra banda er hugsað sem
bætur eða þóknun til rétthafa vegna
eintakagerðar sem fram fer að mestu
með upptökum úr hljóðvarpi eða
sjónvarpi.  Slík eintakagerð er með
öðrum orðum heimil en rétt þykir að
bæta rétthöfum tekjumissi sem þeir
verða fyrir að þessum völdum.

Tilvitnunarheimild. Tilvitnun í
bókmenntaverk, kvikmyndaverk og
tónverk eru heimil ef  hún er gerð í
sambandi við gagnrýni, vísindi,
almenna kynningu eða í öðrum
viðurkenndum tilgangi, enda sé hún
innan hæfilegra marka og rétt með efni
farið.

Heimildir vegna frétta- og
upplýsingaþjónustu. Fjölmiðlum er
heimilt í ýmsum tilvikum að birta
myndir eða teikningar af birtum
listaverkum í sambandi við fréttir af
dægurviðburðum, þó nær þessi heimild
t.d. ekki til kvikmyndar sem gerð væri í
slíkum tilgangi eingöngu.

Fjölföldunarheimildir. Um er að
ræða sérstakar heimildir sem ýmsir
aðilar, svo sem skólar og opinberar
stofnanir geta haft til þess að ljósrita og
fjölfalda verk hafi þeir aflað sér slíkrar
heimildar með samningi við samtök
höfundaréttarfélaga sem kallast nú
Fjölís.

Heimild til endurvarps útvarps-
efnis um kapalkerfi. Hafi verki verið
útvarpað beint eða um gervihnött, má

án sérstaks leyfis rétthafa, endurvarpa
til almennings um kapalkerfi enda sé
verkinu endurvarpað óbreyttu og
samtímis upphaflegri sendingu.
Rétthafar geta þó krafist þóknunar
nema um sé að ræða endurvarp til
kapalkerfis sem tekur til færri sam-
tengdra aðila eða íbúða en 25. Slík
krafa verður aðeins gerð af samtökum
rétthafa á þessu sviði.

Heimildir til útleigu og lána
verka. Almennt er heimilt að leigja og
lána (bókasöfn) bókmenntaverk. Hins-
vegar er slíkt ekki heimilt gagnvart
kvikmyndaverkum og tónverkum,
nema með heimild rétthafa.

Sýningar myndverks í sjónvarpi
eða kvikmynd. Eiganda myndverks
(sem getur auðvitað verið annar en
höfundur) er heimilt að leyfa birtingu
myndverks í sjónvarpi eða kvikmynd
enda sé myndin aðeins aukaatriði í
efni kvikmyndar eða sjónvarpsdag-
skrár. Ennfremur er sjónvarpsstöð
heimilar slíkar birtingar hafi hún
samið um slíkan rétt við samtök
myndréttarhafa sem nú nefnast Mynd-
stef.

Hversu lengi gildir 
höfundaréttur?  

Almenna reglan er sú að höf-
undaréttur að verki gildir í 70 ár frá og
með næstu áramótum eftir lát
viðkomandi höfundar. Hafi höfundar að
verki verið fleiri en einn telst
verndartími frá næstu áramótum eftir
lát þess höfundar er lengst lifir.
Sérregla gildir um kvikmyndaverk á þá
leið að ofangreint 70 ára tímabil telst
frá næstu áramótum eftir lát þess sem
lengst lifir af eftirgreindum höfundum
kvikmyndaverks, aðalleikstjóra,
handritshöfundar (þ.m.t. höfundar
samtalstexta) og tónhöfundar enda sé
tónlistin samin sérstaklega til afnota í
kvikmyndaverkum.

Eftir að ofangreindum verndartíma
lýkur er almenna reglan sú að öllum sé
heimil notkun viðkomandi verks.
Verkið er þannig orðið að almanna eign
(enska Public Domain) sem auðvitað
felur það í sér að enginn getur krafist
einkarétttar yfir því. Hinsvegar getur
stofnast sjálfstæður höfundaréttur að
aðlögun á viðkomandi verki t.d. þegar
kvikmyndahandrit byggir á gamalli
skáldsögu, þá á höfundur handritsins
höfundarétt á þeim hlutum þess sem
frá honum koma.

Framsal höfundaréttar –
aðiljaskipti að
höfundarétti.

Aðiljaskipti að höfundarétti geta að
meginstofni orðið með fernum hætti,
með framsalsamningi, erfðum, hjúskap
eða í afmörkuðum tilvikum með full-
nustu skuldheimtumanna. Þess ber þó

að geta að höfundaréttur sem slíkur er
ávallt séreign höfundarins meðan
hjúskapur stendur og hann er lífs en
hinsvegar teljast tekjur af höfundarétti
til hjúskapareignar. Að höfundi látnum
telst höfundaréttur til hjúskapareignar.
Lögsókn skuldheimtumanna og aðför
(fjárnám) í höfundarétti er óheimil
nema í því tilviki að um sé að ræða
aðila (skuldara) sem fengið hefur til
sín rétt með samningi við höfund og þá
því aðeins að skuldaranum hafi verið
heimilt að framselja réttinn til þriðja
aðila.

Um framsalssamninga höfunda
verður fjallað í næstu grein minni svo
að ekki verður fjallað nánar um það
efni hér.

Úrræði til verndar
höfundarétti – brot gegn
höfundarétti.

Áður er vikið að því að höfundaréttur
er talinn til eignarréttar og eru viðurlög
við brotum gegn honum í samræmi við
það. Þannig varða aðgerðir sem brjóta í
bága við einkarétt höfundar t.d.
gagnvart birtingu og eintakagerð verka
hans, sektum eða fangelsi allt að 2
árum. Ýmis önnur brot gegn höfunda-
rétti varða sömu refsingu en of langt
mál er að telja þau upp hér.  Ennfremur
má gera upptæka eða ónýta þá muni
sem notaðir hafa verið í sambandi við
höfundaréttarbrot, s.s. myndbands-
spólur o.s.frv. Að auki á höfundur rétt á
því að sækja skaðabætur úr hendi hins
brotlega. Skaðabætur í þessu sambandi
skiptast í tvo flokka annarsvegar
almennar fébætur og hinsvegar
miskabætur. Fébætur eiga bæta það
fjártjón sem höfundur hefur orðið fyrir
af völdum brotsins en miskabætur það
ófjárhagslega tjón sem höfundur hefur
mátt þola vegna brota gegn sæmdar-
rétti hans. Miskabætur koma því fyrir
andleg sárindi, vanlíðan, hneisu o.þh.

Í næstu greinum mínum verður
fjallað um rétttindi skyld höfundarétti,
svokölluð grannréttindi höfundaréttar
en þau taka til réttinda listflytjenda
(leikara og tónlistarmanna), framleið-
enda og útvarps- og sjónvarpsstöðva. Þá
verður einnig tekið sérstaklega á þeim
þáttum höfundarréttarins sem
sérstakir eru um kvikmyndir og ekki
hefur verið fjallað um  í þessari grein.
Loks verða reifaðar helstu tegundir
samninga á þessu sviði.
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Samkvæmt könnun Gallup síðastliðinn
nóvember horfðu 65% þjóðarinnar á
Edduverðlaunahátíðina. Þetta er alveg

einstakt því síðasta áratuginn hefur það verið
fáheyrður viðburður að áhorf nálgist 50%. Næstum
9 af hverjum 10 lýstu sig mjög ánægða eða nokkuð
ánægða með þáttinn. Marktækur munur var á
kynjunum og fylgdust ívið fleiri konur með
Eddunni en karlar. En óvæntustu niðurstöðurnar
tengjast menntunarstigi: 80% háskólamenntaðs
fólks fylgdist með Eddunni sem er 15-20% fleiri en
gerðist meðal samanburðarhópanna.  Þessar
niðurstöður komu á óvart - og þó. Keppni, hvaða
nafni sem hún nefnist, grípur alltaf athyglina.
Hátíðarstemningin, “glitzið”, síðkjólarnir og fræga
fólkið, allt hefur þetta sitt að segja, en helsti
styrkur Eddunnar er auðvitað sá að staða

kvikmynda- og sjónvarpsmiðlanna er afar sterk í
þjóðfélaginu. Og áhugi á innlendu efni mikill.
Íslendingar horfa á sjónvarp í ríflega tvær stundir
á dag að meðaltali - eða yfir 800 klst. á einu Eddu-
ári og það má hiklaust gera ráð fyrir að menn hafi
séð velflesta þá sjónvarpsþætti og -myndir sem
voru tilnefndar í keppnina. Og hvað kvikmyndir
varðar hafa flestir séð einhverja þeirra  bíómynda
sem tilnefndar eru og þótt þeir hafi ekki séð þær
hafa þeir vart komist hjá því að mynda sér
einhverjar skoðanir á þeim, annaðhvort af orðspori
eða umfjöllun í fjölmiðlum. Mönnum er full-
kunnugt um hvað Eddan snýst, þeir hafa haft
tækifæri til að mynda sér skoðanir fyrirfram, þeir
vita “hvað er í húfi”. Það er þetta sem gerir hana
áhugaverða fyrir almenning.

BIÐLAÐ TIL
SJÓNVARPSÁHORFENDA

Hugmyndir um að setja á stofn verðlaunahátíð
innan kvikmyndageirans voru að velkjast meðal

kvikmyndagerðarmanna í 10 ár eða meira. Loks
varð hún að veruleika í formi Eddunnar,
sameinaðrar kvikmynda- og sjónvarpshátíðar sem
er í rauninni sérhönnuð sem sjónvarpsþáttur.
Keppnisflokkarnir eru hafðir tiltölulega fáir til að
reyna ekki um of á þolrif áhorfenda - fagverðlaun
eru til dæmis aðeins þrenn, ólíkt Íslensku
tónlistarverðlaununum sálugu þar sem verð-
launakófið var slíkt að allt var orðið svart áður en
kvöldið var hálfnað. Leikarar vega hlutfallslega
þungt á metunum (fern verðlaun), enda eru
leikarar sýnilegastir í kvikmyndum og
sjónvarpsmyndum og hafa margfalt meira áhuga-
gildi fyrir hinn almenna áhorfanda en fólkið fyrir
aftan vélina. Í grundvallaratriðum hefur vel tekist
til með þennan ramma, þátturinn er líflegur,
einfaldur í uppbyggingu og stærðargráðan í ágætu

samræmi við íslenskan kvikmynda- og sjón-
varpsiðnað - sem hvorki er tiltakanlega stór né
burðugur.

NÆST VERÐUR ÞAÐ
SJÓNVARPSKRINGLAN

Aðstandendum Edduhátíðarinnar hefur tekist
að sanna gildi hennar sem sjónvarpsafþreyingar í
eina og hálfa klukkustund. En þeim hefur ekki
tekist að gera hana sannfærandi sem
keppnishátíð, sem verður að teljast meiriháttar
galli.  Ef áhorfendum er lofað keppnishátíð eiga
þeir væntanlega heimtingu á að fá keppni, ekki
bara hátíð.

Það sem strax stingur í augum er ósamræmið
milli kvikmyndahluta og sjónvarpshluta hátíð-
arinnar. Í kvikmyndahlutanum koma einungis
bíómyndir til álita og ég geri ráð fyrir að ástæðan
sé einfaldlega sú að mönnum finnist ekki úr
nægilega miklu að moða í öðrum greinum
kvikmyndagerðar til að réttlæta sérstaka

keppnisflokka. Engin slík sjálfsgagnrýni er á
ferðinni í sjónvarpshlutanum: ALLT sjónvarpsefni
virðist vera gjaldgengt í keppnina, hvaða nafni sem
það nefnist. Nema þá hugsanlega fréttir, veður-
fregnir og fjarsöluþættir.

Eins og nærri má geta raðast saman í keppnis-
flokka alls kyns óskylt og ósambærilegt efni eins og
best sést á tilnefningunum í flokknum “Sjón-
varpsþáttur ársins”, en þar kepptu til verðlauna:
pólitískur umræðuþáttur (Silfur Egils); morgun-
sjónvarp Stöðvar 2, sem kannski má lýsa sem
blönduðum frétta- og dægurmálaþætti; og Pétur og
Páll, þáttaröð sem var alfarið tekin á vettvangi,
fjallar um vinahópa og sver sig kannski helst í ætt
við einhverja tegund heimildamyndagerðar. Það er
ekki hægt að koma auga á það um hvað keppnin
stendur í þessum keppnisflokki þannig að í

rauninni er þetta vinsældakosning sem hér er á
ferðinni. Sú spurning gerist áleitin hvaða akkur er
í því að koma á laggirnar vinsældakosningu? Nýju
tilbrigði við þær vinsældarkosningar sem fyrir eru
í landinu og fjölgar stöðugt og kallast í daglegu tali
áhorfskannanir.

SUNDURLEITIR SAFNFLOKKAR

Af sjónvarpskeppnisflokkunum þremur er það
aðeins einn - “Heimildarmynd ársins” sem virkar
sannfærandi. Enda er heimildarmyndagerð í sögu-
legum skilningi ein grein kvikmyndagerðar og
stendur á gömlum merg. Það hefur enginn maður
afsökun fyrir því, í rauninni, að vita ekki hvað
heimildarmynd er eða kannast ekki við góða
heimildarmynd eða heimildarþáttaröð þegar hann
sér hana á færi. Hinir flokkarnir tveir, “Leikið efni
ársins” og fyrrnefndur “Sjónvarpsþáttur ársins”,
eru á hinn bóginn afskaplega merkingarsnauðir
safnflokkar.

“Leikið efni” er ekki beinlínis það fyrsta sem
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Vandinn að vera bæði 
vinsæl og sannfærandi
Aðstandendur Edduverðlaunanna verða að taka afstöðu til þeirrar 
grundvallarspurningar hvort hér sé um að ræða keppni eða 
vinsældakosningu, segir Anna Rögnvaldsdóttir og hefur 
ýmislegt að athuga við framkvæmd hátíðarinnar.



kemur upp í hugann þegar íslenskt sjónvarp er
annars vegar. Staðreyndin er nú eigi að síður sú að
á síðasta Eddu-ári frumsýndu stöðvarnar að
minnsta kosti 12 sjónvarpsmyndir (eða -leikrit)
sem eiga það sammerkt að vera heildstæð, skálduð
verk sem voru sérstaklega samin fyrir sjónvarp.
Færri mega samnefnararnir tæpast vera svo úr
verði sannfærandi keppnisflokkur. Hjá Eddunni er
þessi flokkur víkkaður út og bætt við fleiri þáttum
á þeim forsendum að þeir séu líka “leiknir”. Það er
ekki málvenja á Íslandi að kalla grínsketsaþætti
eins og Fóstbræður “leikið efni”. Enda held ég að
engum manni dyljist að jafn ólíkt efni og
sjónvarpsmynd (Úr öskunni í eldinn),
grínsketsaþættir (Fóstbræður) og sviðsleikrit sem
aðlagað er fyrir sjónvarpsupptökur (Ormstunga)
eigi ekki heima í einum og sama keppnis-
flokkinum - hversu snöfurmannlega sem menn
kunna að leika í þessum þáttum.

Skýrt skilgreindur keppnisflokkur “leikins
efnis” hefði í einni sviphendingu leitt í ljós hver
staða leikins efnis er í íslensku sjónvarpi um
þessar mundir. Það hefði út af fyrir sig verið afar
fróðlegt að sjá. En eins og stendur virðist þessi
keppnisflokkur hafa vera hannaður með það fyrir
augum að stilla upp “best of” úr ýmsum greinum
sjónvarpsefnis. Slíkir sýningarskápar hafa
afskaplega takmarkað áhugagildi og eiga aðallega
erindi á sölumarkaði fyrir sjónvarpsefni.

ÚTLÍNUR EDDUNNAR
ÓGREINILEGAR

Það er auðvitað frábært framtak að koma á
laggirnar kvikmynda- og sjónvarpshátíð á Íslandi -
og örugglega algjört einsdæmi að það skuli vera
gert á útnára þar sem ekki einn einasti sjónvarps-
gagnrýnandi er starfandi og engin hefð fyrir
gagnrýninni, faglegri og fræðilegri umfjöllun um
sjónvarp.  Þetta framtak vekur eðlilega væntingar
um að sjónvarpsmenning á landinu eflist í kjölfarið
og vitund almennings skerpist gagnvart þeim
slævandi flaumi upplýsinga sem óslitið berst okkur
úr sjónvarpi. En mér virðist af Eddunni að mesta
púðrið fari í að skipuleggja fyrirkomulag verð-
launaafhendinganna hátíðarkvöldið og að tilhögun
keppninnar sjálfrar sé hrein afgangsstærð.

Aðstandendur Eddunnar taka ekki afstöðu til
neins sem skiptir máli. Þeir hafa til dæmis ekki
tekið afstöðu til þess hvort þetta er keppni eða
vinsældakosning. Þetta er þó grundvallarspurning.
Stofnun Íslensku kvikmynda- og sjónvarps-
akademíunnar sem samanstendur af rúmlega 600
fagmönnum sem ráða yfir 70% atkvæðavægisins í
þessum kosningum, bendir eindregið til þess að
faglegt mat eigi að vera ráðandi. En þegar
keppnisflokkarnir eru svo illa skilgreindir að engin
leið er að koma við neinum samanburði fer í
rauninni lítið fyrir hinu faglega mati.  Fyrir-
komulagið býður upp á kosningasmölun. Það hefur
heldur ekki verið tekin afstaða til þess hvort
kosningin eigi að standa um persónur eða þætti.
Yfirskriftirnar sem stjórn akademíunnar hefur
valið keppnisflokkunum (sbr.  “Sjónvarpsþáttur

ársins”) benda til þess að kjósa eigi um þætti en
ég held að engum blandist hugur um að ýmist er
kosið um persónur eða þætti - allt eftir því hvernig
stendur á í keppnisflokkunum. Einnig er að geta
þess að Eddan virðist vera eitthvert óljóst og
allsendis óskilgreint sambland sjónvarps- og
fjölmiðlahátíðar. Útlínurnar eru vægast sagt
ógreinilegar.

SPYRLAR OG GESTGJAFAR

Það má velta því fyrir sér hver tilgangurinn með
þessari hátíð er.  Er gróskan svo mikil í framleiðslu
á vönduðu innlendu sjónvarpsefni að ástæða sé til
að hafa fleiri en tvo keppnisflokka - sjónvarps-
myndir og heimildarmyndir? Er einhver góð og gild
ástæða til þess að hafa fjölmiðlaefni (t.d. Silfur
Egils) með í keppninni? Ég veit ekki um neina
sjónvarpshátíð sem tekur til fjölmiðlaefnis, s.s.
þátta sem eiga sér beina hliðstæðu á öðrum
vettvangi og væri hægt að flytja í útvarpi eða
einhverjum öðrum miðlum. 

Megnið af föstu, vikulegu þáttaröðunum hjá
sjónvarpsstöðvunum snúast fyrst og fremst um
persónu spyrilsins eða gestgjafans svo og flutning
ýmisskonar efnis í sjónvarpssal. Þessir þættir eiga
það sameiginlegt að fjalla um dægurmál eða
málefni líðandi stundar og hafa þarafleiðandi mjög
takmarkað “hillulíf”, eða endursýningagildi. Álíti
menn að slíkt efni eigi erindi inn í Edduna ætti að
vera ljóst að það er tæpast þáttagerðin sem slík
sem málið snýst um heldur persóna spyrilsins eða
gestgjafans - og hugsanlega einhverra ritstjóra
sem að baki standa ef slíkt er fyrir hendi.

NENNI ÉG AÐ HORFA Á ÞETTA
EÐA NENNI ÉG ÞVÍ EKKI?

Íslensk sjónvarpshátíð verður vitanlega að taka
mið af íslensku sjónvarpi, íslenskum aðstæðum.
En hverjar svo sem áherslurnar eru sem menn vilja
að Eddan hafi verður ekki hjá því komist að
skilgreina keppnisflokkana. Íslensku bókmennta-
verðlaunin er nærtækt samanburðardæmi - þótt
ekki sé nema landafræðilega. Keppnisflokkarnir
eru tveir, annar fyrir skáldað efni og hinn fyrir efni
sem byggt er á staðreyndum - sem er sama
grundvallarskipting efnis og tíðkast á sjónvarps-
hátíðum almennt. Allar bækur sem gefnar eru út á
Íslandi falla augljóslega í annan hvorn þessara
flokka en það er ekki þar með sagt að allt útgefið
efni á Íslandi sé gjaldgengt til bókmennta-
verðlauna - útgefendur senda til dæmis ekki inn
brandarakver, viðtalsbækur, útgefin kvikmynda-
handrit eða tölvuhandbækur, svo dæmi séu nefnd.
Það ríkir almennur skilningur á því á Íslandi hvað
á heima á bókmenntahátíð og hvað ekki.  Ekkert
kallar á að samdar séu ítarlegar keppnisleið-
beiningar þar sem útlistað er hvað orðið “bók-
menntir” þýðir og hvernig hátíð þessi er hugsuð.
Öðru máli gegnir með sjónvarp. Það er ekki hægt
að segja að fyrir liggi almennur skilningur á því á
Íslandi hverjar eru megingreinar sjónvarpsefnis
eða hvernig beinast liggur við að hafa

keppnisflokkana í Eddunni. Sjónvarp er ungt og í
sífelldri þróun - og varla nema um 25 til 30 ár síðan
það aðgreindi sig skýrt frá eldri miðlum, t.d.
útvarpi og leikhúsi. Síbyljueðli sjónvarps er frekar
til þess fallið að dáleiða áhorfendur en örva þá til
gagnrýninnar hugsunar. Hvað rekur annað í
óslitinni bunu - auglýsingar, umræðuþættir,
gamanþáttaraðir, aftur auglýsingar, fréttir,
heimildarþættir, fjarsala - og þróunin er sú að
skilin milli dagskrárliða verða sífellt ógreinilegri.
Þegar allt virkar nákvæmlega jafn aðkallandi er
stutt í það að menn fái það á tilfinninguna að hægt
sé að leggja allt að jöfnu sem fyrir augu ber. Og
dæma allt á sömu yfirborðskenndu forsendunum:
Fíla ég þetta eða fíla ég þetta ekki?

HLUTLEYSI ER TÁLSÝN

Fyrst að það er ekki sjálfgefið hverjir keppnis-
flokkarnir á íslenskri sjónvarpshátíð eigi að vera
og ekki er hægt að höfða til neins almenns
skilnings í þeim efnum þá verður ekki hjá því
komist að búa þá til, skilgreina þá og birta
skilgreiningarnar. Og stofna þarmeð til
sameiginlegs skilnings meðal fagmanna,
framleiðenda, sjónvarpsstöðva og almennings um
hvað málið snýst. Eins og sakir standa hafa
framleiðendur sjónvarpsefnis ekki við neitt annað
að styðjast en mis-ógagnsæjar yfirskriftir.
Yfirskriftin “Sjónvarpsþáttur ársins” gefur
nákvæmlega engar vísbendingar um það
hverskonar efni er verið að slægjast eftir, um hvað
keppnin stendur í þessum flokki. Framleiðendur
senda inn myndir og þætti án þess að hafa neina
vissu fyrir því að efnið sé yfirleitt þess eðlis eða
þeirrar gerðar að það falli innan viðkomandi
keppnisflokka. Þetta getur verið dýrt sport þegar
þátttökugjaldið er 10 þús. krónur fyrir þáttinn.
Skilgreining keppnisflokkanna hefur það
óhjákvæmilega í för með sér að ýmisskonar
sjónvarpsefni verður ekki gjaldgengt í keppnina.
Sem er sjálfsagt ekki til vinsælda fallið, hvorki
meðal framleiðenda né sjónvarpsstöðva. En stjórn
íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar
getur rökstutt ákvarðanir sínar. Ef hún gerir það er
kominn grundvöllur fyrir umræðu sem gæti þokað
keppninni í það horf sem allir skilja og geta verið
sáttir við.  Þegar stjórnin ákveður að einhverjir
ákveðnir flokkar sjónvarpsefnis séu gjaldgengir í
Edduna og aðrir ekki, að sumt sé verðlaunahæft og
annað ekki, er hún um leið að taka afstöðu til
íslensks sjónvarps. En þetta liggur í eðli svona
hátíða, það er lítið varið í sjónvarpshátíðir sem
ekki taka einhverja afstöðu til sjónvarps. Hlutleysi
er tálsýn sem Eddunni virðist vera mikið í mun að
halda í - og reiknar með því að vænir skammtar af
“glitzi” og fjaðrafoki geti bætt áhorfendum það upp
að engin viðmið eru sett, hvorki er varðar faglega
vinnslu sjónvarpsefnis, gerð þess , inntak eða
markmið. Hátíðin hefur fremur lítið
umhugsunargildi og segir manni fátt nýtt og er
þarafleiðandi miklu leiðinlegri en efni standa til.
Það er hennar höfuðsynd
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Leikurinn hefst hjá gagnrýnendum
dagblaðanna: 

Sæbjörn Valdimars-
son - Morgunblaðið
“Huldar er handrits-
höfundur, hinn andlegi

bakhjarl Villiljóss, og á heiður skilinn. Með hjálp fimm leikstjóra, sem
ástæðulaust er að draga í dilka, þeir skila allir sínu vel, og rösklega það, eru
hugmyndaríkir, hafa góð tök á leikurunum og keyra myndina áfram á réttu
tempói. Sömuleiðis er leikhópurinn glimrandi góður, vel til fundin blanda
ungra og eldri leikara. Púsluspilið gengur upp, Villiljós er fersk og hún er
frumleg; fyndin, háðsk og dulítið alvarleg í senn. Full af táknum um lífið,
dauðann, smáskeiðum af ástleysi og einmannaleika, stundum á mörkum hins
yfirskilvitlega. Einkum er það óttinn sem tengir persónur Huldars saman á
þessari skoðunarferð um myrkviði sálarlífsins og óvissan um hvað framtíðin
ber í skauti sér og kristallast í almyrkva óvænts rafmagnsleysis og persónunni
Sölva (Ingvar E. Sigurðsson). Efinn og ótryggðin aldrei langt undan. Fyrst og
síðast er Villiljós meinfyndin skemmtun og sjálfri sér lík í eigin heimi rótlausrar
vissu”.

Gunnar Smári Egilsson - DV: Sem samfélagsmynd er Villiljós
bernsk. Sjónarhorn myndarinnar er ólund unglingsins sem finnst
allt hálf hallærislegt; helst af öllu lífið sjálft... Myndin er eins og
þéttur bassi í grunge-lagi; þunglynd, myrk og gælir við dauðann.
Hana skortir meiri breidd til að vera trúverðug... Þessi tónn Villiljósa er ekki

VillVill

"

#

Rætt og ri

Þann 19. janúar s.l. var frumsýnd í Háskólabíói
kvikmyndin Villiljós. Þetta er dramatísk saga um
ungt fólk í tilvistarkreppu, krydduð súrrealisma og
kolsvörtum húmor. Verkið samanstendur af fimm
stuttum sögum sem tengjast innbyrðis og gerast
allar á sama tíma í og við Reykjavík þegar
rafmagnið fer af borginni. Handritshöfundurinn,
Huldar Breiðfjörð, hefur látið hafa eftir sér að
myndina megi “lesa og túlka á ýmsa vegu en fyrir
mér eru hugleiðingar um óttann og einmanaleik-
ann sem honum fylgir, fyrirferðarmestar”. Farin var
sú óvenjulega leið að fá fimm leikstjóra til að stýra
hinum fimm hlutum verksins, nokkuð sem býður
heim þeirri hættu að verkið verði sundurlaust og
mishæðótt. Óhætt er að segja að viðbrögð fólks
við þessari sérstöku mynd í íslenskri kvikmynda-
flóru, hafi verið vægast sagt mismunandi. L&S
ákvað að bregða upp sýnishornum af ummælum
ýmissa þeirra sem hafa tjáð sig um myndina á
opinberum vettvangi.
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nýr. Hann þykir svo sísmartur að það hefur verið hægt að selja
hann hverri kynslóð af annarri. Hann er helsta einkenni
svokallaðs gáfumannapopps allra tíma og hann hefur verið
sérstaklega áberandi í ungsfólks-bókmenntum síðustu ára. Að
hluta til er Villiljós æfing ungra Íslendinga í þessum tón - eða
stíl... Bragðið sem ég er með í munninum eftir myndina er af
einhverjum ótta við að láta vaða; í raun er allt í Villiljósum
margkveðið og fyrirséð. Táknin sem dreift er um myndina ná
ekki að skjóta rótum í frásögninni; verða eins og ofhlaðnar
neðanmálsgreinar. Uppbrot myndarinnar í fimm þætti sem
tengjast óljóst innbyrðis virðist frekar ráðast af tísku en þörf.
Myndin virkar eins og stílæfing í artí-smartí-fartí-partí. Brýnið
sverð ykkar krakkar!”.

Guðsteinn Bjarnason - Dagur: “Handritið lýsir
raunar heldur nöturlegri lífssýn, sem ber sterkan
keim af gelgjukenndu ógeði á lífinu, eða öllu
heldur á þeirri fáránlega hversdagslegu mynd sem

lífið tekur á sig en margir eiga erfitt með að horfast í augu við.
Fyrir bragðið virkar efni myndarinnar óneitanlega frekar

hallærislegt í aðra röndina. En það gustar hressilega af samtölunum og
textinn er skemmtilega ósvífinn á köflum, eins og vera ber í skemmtidagskrá
af þessu tagi. En hvað um það, hér er um úrvals mynd að ræða og með þeim
betri sem komið hafa frá íslenskum kvikmyndagerðarmönnum. Augljóst er að
hún er ekki gerð af vanefnum, tæknivinnsla er öll í góðu lagi, né heldur er
verið að tyggja þessar tuggur ofan í áhorfendur til þess eins að geta staðið
upp og sagst hafa gert bíómynd. Sköpunargleðinni er þvert á móti gefinn laus
taumur og áhorfendum treyst til þess að fylgja kvikmyndagerðarhópnum eftir
í einu og öllu. Útkoman er bráðfyndin og fersk í alla staði”.

Á vefsíðunni kvikmyndir.is gefst kvikmyndahúsagestum tækifæri til að tjá sig
um bíómyndir og margir lögðu orð í belg um Villiljós.

Atli Bragason: “Myndin er nokkuð frábrugðin öllum þeim
kvikmyndum sem gerðar hafa verið á Íslandi... kom skemmtilega á
óvart og maður líður með henni rólega alla leið í gegn... svo
sannarlega frumlegasta íslenska kvikmyndin frá upphafi”.

Haukur Heiðar Hauksson: “Helsti galli Villiljósa, er einfaldlega sá að myndin

gengur ekki upp. Maður fær lítinn sem engan tíma til að kynnast
persónunum og því er manni nokk sama hvað hendir þær og þar
liggur hundurinn grafinn. Manni á ekki að standa á sama. Í
myndum sem þessum eiga persónurnar að hafa forgang, án þess

situr maður eftir í bíósalnum og myndin skilur ekkert eftir sig nema kannski í
hæsta lagi flotta tónlist og tæknibrellur”.

Tómas R. Valgeirsson: “Hér er á ferðinni afar vel gerð íslensk
mynd, ég átti ekkert von á slíkri snilld hér... Þessi mynd er mjög vel
leikin, persónurnar eru æðislegar, hún er vel tekin og tónlistin var
mjög fín. Auk þess er húmor í henni”. 

Helgi Páll Helgason: “Hluti af vandamálum myndarinnar stafar
af því hversu stefnulaus og tilviljanakennd atburðarásin virðist
vera... Annað vandamál stafar af því hve hæg keyrslan er á
köflum, of mikið er af langdregnum samtölum og hlutum sem eru

ekkert sérstaklega áhugaverðir. Það er líka farið út í að gera listræna hluti
(fólk talandi án þess að opna munninn og fleira) sem ég get ekki mögulega
séð að sé neitt á bakvið og virðist bara hafa verið gert til að vera "öðruvísi".
En þá að því jákvæða; útlit myndarinnar er mjög flott (það er gaman að sjá
að íslenskir kvikmyndagerðarmenn eru farnir að kanna möguleika
tölvutækninnar í auknum mæli). Tónlist og myndataka er einnig sterk.
Hljóðrásin er líka vel unnin fyrir utan eitt atriði snemma í myndinni (Björn
Jörundur að tala við kærustuna sína) sem ég get ekki skilið hvernig slapp út
úr klippiherberginu í þessu ásigkomulagi”.

Stefán Hrafn Hagalín: “Það er ástæða til að óska Huldari
Breiðfjörð og öðrum aðstandendum kvikmyndarinnar Villiljós
hjartanlega til hamingju með verkið. Myndin var erfitt
viðfangsefni sem krafðist óvenjulega flókinna og metnaðarfullra
vinnubragða. Og hún gengur ljómandi vel upp að flestu leyti. Þarna er í raun
um fimm stuttmyndir að ræða, sem tengjast innbyrðis og gerast allar á sama
tíma. Aðalatriðin eru þessu: Handritið er magnað. Leikstjórarnir eiga ágætan
dag og leikararnir standa ýmist undir væntingum eða koma skemmtilega á
óvart. Kvikmyndatakan er frábær, brellurnar vel heppnaðar og tónlistin fín.
Skortur á listrænni heildarstjórn, sérlega slappar leikmyndir, litlausir
búningar og fáeinir leikarar, sem fara í taugarnar á undirrituðum, draga
myndina hins vegar óþarflega niður... Það sem undirrituðum fannst þó einna
ánægjulegast við Villiljós var að með henni er sannarlega komið á daginn að
íslensk kvikmyndagerð hefur náð umtalsverðum þroska í vinnubrögðum og
allri stílfærslu. Það er að verða tilhlökkunarefni að bregða sér á íslenskar
bíómyndir. Öðruvísi okkur áður brá”. 

Jóhann Hauksson: “Villiljós í senn gladdi mig og olli mér
vonbrigðum. Myndin er tekin af mikilli fagmennsku. En þó
kvikmyndatakan sé fyrsta flokks og mikll fjöldi landsþekktra
manna hafi komið að gerð hennar með einum hætti eða öðrum

nær myndin ekki flugi nema í rikkjum. Svona eins og þegar fyrsta flugvél
Wright-bræðra var að fleyta kellingar á túninu. Að mínu viti má þar kenna
fyrst og fremst um skorti á yfirstjórn, samhæfingu og samtengingu”.

Valdimar Víðisson: “Ég vissi eiginlega ekki á hverju ég átti von
þegar ég fór að sjá Villiljós. Vissi þó að þetta væru 5 stuttar sögur
og satt best að segja leist mér ekkert á það því það er sjaldan sem
það gengur upp. En það gengur upp í þessari mynd sem er mjög
fagmannlega unnin. Leikurinn er til fyrirmyndar og myndin er í senn mjög
dramatísk og mjög fyndin. Ég er ekki viss um að hún höfði til allra en þeir sem
eru hrifnir af "öðruvísi" myndum fá eitthvað fyrir sinn snúð”.

Svo mörg voru þau orð...

liljósliljós

Villiljós. Frumsýnd 19. jan. 2001 í Háskólabíói. Leikstjórar: Dagur Kári Pétursson, Inga Lísa Middleton, Ragnar Bragason,
Ásgrímur Sverrisson, Einar Þór Gunnlaugsson. Handrit: Huldar Breiðfjörð. Aðalhlutverk: Björn Jörundur Friðbjörnsson, Hafdís Huld,
Eggert Þorleifsson, Edda Björgvinsdóttir, Gísli Garðarsson, Nína Dögg Filipusdóttir, Tómas Lemarquis, Helgi Björnsson, Egill Ólafsson,
Ingvar E. Sigurðsson, Nanna Kristín Magnúsdóttir, Baldur Trausti Hreinsson. Kvikmyndataka: Ágúst Jakobsson. Tónlist: Valgeir
Sigurðsson, Sigurrós, Megas. Leikmynd: Stígur Steinþórsson. Búningar: Helga Rós V. Hannam. Hljóðhönnun: Sigurður Hrellir. Klipping:
Sigvaldi J. Kárason. Ráðgjöf við klippingu: Valdís Óskarsdóttir. Tölvubrellur: Verði ljós. Framleiðendur: Þórir Snær Sigurjónsson og
Skúli Malmquist. Framleiðslufyrirtæki: ZikZak kvikmyndir. Myndin var styrkt af Kvikmyndasjóði Íslands og Norræna kvikmynda- og
sjónvarpssjóðnum.
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Fyrir forfallið kvik-
myndafrík er jafn
erfitt að velja eina

uppáhaldsmynd og að
finna nál í heysátu.  Hinsvegar á maður ekki að kvarta
yfir því að eiga heila heysátu af eftirlætis kvikmyndum
heldur prísa sig sælan að hafa upplifað svo mörg
ógleymanleg augnablik í myrkvuðum bíósalnum. Því loka
ég augunum, dýfi lófanum ofaní heyið og kem upp með....
Unforgiven.  Alveg frá því ég man eftir mér hafa vestrar
farið í taugarnar á mér.  Það pirraði mig sem lítill strákur
að einn kúreki á flótta undan tíu þúsund indjánum gat

snúið sér við á harða stökki, miðað litlu skambyssunni sinni út í loftið,
hleypt af og drepið a.m.k. fimm indjána með einu skoti.  Einhver innbyggð
lógík kom í veg fyrir að ég gat keypt þetta.  Í
einvígjunum hélt ég alltaf með vonda kallinum,
kúrekanum í svarta hattinum, þessum með skegg-
broddana og örið niður hálft andlitið.  Kannski var það
af því þeir voru hræddir og svitnuðu rétt áður en John
Wayne eða einhver sambærileg hvítþvegin hetja plaffaði
úr þeim líftóruna með einu skoti beint í hjartað.
Rómantíska Hollywood útgáfan af villta vestrinu er
líklega eins langt frá raunveruleikanum og hægt er að
komast. Ólógísk ævintýri sem smána sögulega stað-
reyndir í tilraun til að lina samviskubit þjóðfélags sem
byggt er á rústum annarra. Að sjálfsögðu eru kvik-
myndir eins og The Wild Bunch eftir Sam Peckinpah,
Little Big Man eftir Arthur Penn, A Man Called Horse
eftir Elliot Silverstein og fleiri sem sýna aðra hlið á

vestrinu en hefbundnu færibandaframleiddu John Ford afbrigðin.  Meiri
segja Kevin Costner tókst að gera sæmilega trúverðuga kvikmynd árið
1990, Dances With Wolves, þar sem aðal áherslan var lögð á að sýna villta
vestrið frá sjónarhorni Indjána. Hún var samt lituð af rómantísku og ögn
narsisísku sýn leikstjórans.  Það var ekki fyrr en ´92 að ég sá loksins vestra
sem ég keypti algjörlega. Í Unforgiven koma saman nokkrir þættir sem
heppnast með eindæmum vel og verður útkoman ótrúlega heilsteypt,
trúverðug og öfundsverð kvikmynd.  Handrit David Webb Peoples er vel
skrifað, persónusköpunin trúverðug og díalógur sannfærandi.  Hann rífur
burt rósrauðu huluna af vestra geiranum og sýnir okkur fáfræðina og
ofbeldið sem réði ríkjum þar á þessu tímabili sögunar. Clint gamli er
sniðinn í hlutverk William Munny, fyrrverandi morðingi, sem er plagaður
af sektarkennd. Önnur hlutverk eru í höndum manna á borð við Gene
Hackman, sem lögreglustjóri frá helvíti, Morgan Freeman, sem fyrverandi

drykkju- og byssufélagi Munny og Richard Harris, í
hlutverki hins hættulega lygara English Bob.  Í þessari
veröld eru engar hetjur og nær Eastwood að sýna
mannlegt eðli í sinni viðkvæmustu og jafnframt sorg-
legustu mynd.  Boðskapur Unforgiven er einfaldur, alls
ekki predikun, bara einföld ábending að afleiðingar
ofbeldis geta aldrei verið góðar og fyrirgefning synda
alltaf vandfundin.

Unforgiven er tímamóta verk sem gerir upp gamlar
syndir fyrir hönd vestra geirans og opnar nýjar dyr fyrir
andhetjuna í Hollywood, sem er, því miður, alltof sjald-
séður gestur í heimi kvikmynda.

Höfundur skrifaði handritið að sjónvarpsmyndinni Úr öskunni í eldinn
sem tilnefnd var til Edduverðlauna á síðasta ári.
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Um kvikmyndir sem af einhverjum ástæðum eru hugstæðar íslenskum kvikmyndagerðarmönnum.

Kristófer Dignus skrifar um Unforgiven

Miskabætur
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Árbæjarsafn er afskaplega dapurlegur staður.
Jafnvel Hrafn Gunnlaugsson hrærðist til
meðaumkvunar og lagði það til í víðfrægum

sjónvarpsþætti að þessi hús verði öll flutt aftur
niður í miðbæ í fjörið þar.  Það sem gerir Árbæjar-
safnið svona dapurlegt er auðvitað það að hús sem
einu sinni voru rótgróinn partur af miðbæjar-
myndinni standa nú á stangli á grasvöllum uppi í
sveit. Eitt sinn hafði fólk sterkar taugar til þessara
húsa af því að þau tilheyrðu átthögunum; þegar
þau eru hrifsuð burt úr því umhverfi hætta þau
fljótt að skipta nokkurn mann máli og enda sem
minnisvarðar um gamlar húsagerðir og úrelta
verkhætti. Hver hefur einhvern raunverulegan
áhuga á gömlum húsagerðum eða úreltum verk-
háttum? Afskaplega fáir myndi ég telja.

Smalað saman í leikmynd

Verða það örlög þessara húsa að standa uppi til
eilífðarnóns eins og vel snyrtir náir? Það þyrfti alls
ekki að vera. Þarna í Árbæjarsafni eru til að
minnsta kosti 15 hús sem gætu myndað uppi-
stöðuna í stórri útileikmynd af Reykjavík anno
1880 eða svo, ef þau yrðu færð saman og látin
mynda eina heild með sannferðugri gatnaskipan.
Vísast til þyrfti að smíða slatta af kofum og
kumböldum til viðbótar til að það myndaðist
nokkuð þéttur miðbæjarkjarni þar sem margt
kemur saman á tiltölulega litlu svæði (svipað og
var í Reykjavík á sínum tíma): verslanir,
þurrabúðir, skepnuhús, íbúðarhús, hafnar-
skemmur o.s.frv. Slík uppfyllingarhús þyrftu
ekki að vera annað en skelin og gætu líka
þjónað sem dulbúin eldvarnarhólf. Þessi
tími sem um ræðir - 1880 - er eitt merkasta
tímabil Íslandsögunnar. Byggðin í mið-
bænum hefur sjálfsagt verið veðruð og
vindbarin og mestmegnis í sauðalitunum
en um leið bæði samstæðari og dýna-
mískari en nokkuð sem fyrir augu ber á
Íslandi í dag - allt frá tröllslegum timburhöllum
niður í tómthúsgreni úr torfi og grjóti.  Ég held að
við myndum ekki trúa því fyrr en við sæjum það.

Mölin setti mestan svip á bæinn

Hér erum við ekki bara að tala um varanlega
útileikmynd sem myndi nýtast fyrir tökur á
sögulegu kvikmynda- og sjónvarpsefni (Árbæjar-

safn er handónýtt í slíkt eins og er) heldur
sjóngervingu á reykvískri miðbæjarbyggð sem
myndaði umgjörð um heimsóknir gesta á svæðið.
Þannig að þeir hefðu skjól, bæði í eiginlegri og
óeiginlegri merkingu, inni í 360° byggðarlíkani í
fullri stærð. Og jafnframt góða yfirsýn yfir skipulag
svæðisins. Verslunin og smáiðnaðurinn sem
Árbæjarsafn stendur fyrir væri þá samankomin í
þessum kjarna, fólk gengi tiltölulega stuttan spöl
úr einum stað í annan og þessar hringferðir
myndu styrkja þessa starfsemi og skapa það sem
mætti kalla eðlilega bæjar-umferð gangandi fólks í
bland við hest-
vagna eða kerrur.
Allsstaðar þar
sem fólk kæmi
saman (t.d. við
kaffihús) myndu
byggingar fylla
sjónsviðið og
hvarvetna væri
margt að skoða:
stakket, skíð-
garðar, vegg-
hleðslur, hesta-
steinar, þvotta-
staurar, þurrk-
hjallar, úti-
kamrar, hænsna-
kofar, fjós og

önnur gripahús. Götur eru auðvitað malar- eða
moldargötur,  jafnvel með opnu ræsi eftir þeim
endilöngum. Dyrahellur og kannski einhverjar
steinstéttir, vatnspóstur og götuljós. Kálgarðar eru
án efa ómissandi partur af reykvískum götu-
myndum 19. aldar en gras hefur sennilega verið
lítt áberandi. Aðrar og mannelskari tegundir hafa
sjálfsagt reynt að skjóta upp kollinum hvar sem
þær gátu, njóli, hvönn, kerfill, súrur, allskyns

arfategundir o.s.frv., en það hefur verið moldin eða
mölin sem setti mestan svip á miðbæinn en ekki
gróður.  Að vísu má segja sem svo að það sé
hálfgert hallæri að endurskapa part af gömlum
hafnarbæ uppi á háu grasholti marga kílómetra frá
sjó. Í rauninni væri það miklu betri kostur, ef út í
það er farið, að flytja Árbæjarsafn heim til Hrafns
Gunnlaugssonar niður á Laugarnesið.

Framandi umhverfi

Árbæjarsafnið, með sín stakstæðu hús sem
hvert um sig tengist einhverjum rituðum heim-
ildum (um byggingarsögu, eigendur, íbúa o.s.frv.),
virkar eins og útibú frá Námsgagnastofnun;
markmiðið er að uppfræða alþýðuna og fylla hana
af allskyns fróðleiksmolum. Í útileikmyndinni sem
ég er að tala um væru slíkir fróðleiksmolar algjört
aukaatriði málsins; markmiðið væri að veita fólki
upplifun, að menn gætu gengið inn í mjög
framandi umhverfi sem væri nákvæm endurgerð á
reykvískri 19. aldar byggð (eða eins nákvæm og
menn eru framast færir um að skapa) og fengið
einhverja tilfinningu fyrir dýpt sögunnar.
Annarsvegar er verið að skírskota til vitsmunanna,
hinsvegar til tilfinninganna.

Eiga gömlu húsin uppí Árbæ að standa þar til eilífðarnóns fáum
til gamans eða er hægt að nota þau til einhvers gagns, spyr
Anna Rögnvaldsdóttir og leggur til að farið verði með

Árbæjarsafn 
heim til Hrafns

AÐ OFAN: Árbæjarsafnssvæðið;

þrælskipulagt en algjörlega

samhengislaust. TIL VINSTRI:

Miðbæjarbyggð í Reykjavík 1876;

brot úr yfirlitsmynd eftir Aage

Nielsen Edwin.



Íörsögubók sinni Vor í dal, lýsir Friðrik Þór
Friðriksson leikstjóri sjálfum sér sem
drengnum sem kunni ekki að hræðast. Segir

hann svo frá: "Tolli bróðir minn hafði verið á Höfða
í mörg sumur áður en ég fór þangað fyrst til dvalar.
Það sem honum þótti mest til um í sveitarvistinni
voru þær sögur sem Toni, gamli maðurinn í
sveitinni, var vanur að segja honum fyrir svefninn.
Þegar ég fór fyrst að Höfða hafði ég því afar háar
hugmyndir um frásagnir þessar sem hermt var að
sendu nístandi hroll niður bak áheyrandans. Strax
fyrsta kvöldið hóf Toni að segja mér sögur. Þær voru
í þjóðsagnastíl og þótti mér þær helst til
bragðdaufar. Ég benti honum á að sögur þessar
kæmust ekki í hálfkvisti við það sem ég hafði séð
fyrir sunnan í kanasjónvarpinu. Herti þá Toni
róðurinn í frásögnunum. Urðu þær sífellt svæsnari
og hrikalegri eftir því sem á dvöl mína leið. Gengu
þær svo langt að tröllkonurnar sem náðu
smaladrengjunum tóku að búa til úr þeim slátur og

var matreiðslunni og átinu lýst nákvæmlega. En
allt kom fyrir ekki. Ævinlega gat ég bent á
viðbjóðslegri atriði af skjánum. Svo fór að lokum
að Toni missti þolinmæðina, danglaði í mig með
stafnum og hætti að segja mér sögur".

Mörgum árum síðar vann Friðrik Þór úr þessari
bernskuminningu og öðrum í kvikmyndinni
Bíódögum, sem í kjarnann fjallar um sköpun
nútíma sagnaþuls, kvikmyndaleikstjórans. Þessi
saga hans leggur út af því sem kalla má
"kynslóðaskipti" sagnahefðarinnar, að börn nú-
tímans upplifi sögur sínar og ævintýri í gegnum
miðil myndarinnar umfram miðil orðanna. Hún
veltir jafnframt upp þeirri spurningu hvort
myndupplifunin hafi sterkari áhrif á ómótaðar
sálir en bóklestur eða það sem mælt er af munni
fram. Þó hæpið sé að halda slíku til streitu er engu
að síður ljóst að frásögn í myndum felur oft í sér
mun afdráttarlausari áreiti til viðtakandans. Um
þetta reyna góðir kvikmyndagerðarmenn að vera

sér meðvitaðir með því að gefa í skyn frekar en að
sýna beint, því oftar en ekki er heillavænlegra að
leyfa þeim sem meðtekur sögu í myndum, eða
raunar hvaða formi sem er, að nota ímyndunar-
aflið, túlka áreitin á eigin forsendum og finna
merkinguna með sjálfum sér. Í þeim samhljómi við
sálu þess sem sér, hlustar eða les hlýtur að vera
fólginn kjarni góðrar sagnalistar. 

Sögur af öllu tagi
Saga Friðriks Þórs vísar jafnframt til þeirrar

gömlu hugmyndar að börn eigi að meðtaka sögur
af öllu tagi. Sögurnar sem haldið var að Tona
gamla – og hann telur sér skylt að koma áfram til
yngri kynslóða - voru krassandi og æsilegar, í þeim
var ekki vikist undan því að taka á óhugnanlegum
viðfangsefnum sem geta lagst þungt á ungar sálir.
Þar koma fyrir rammir draugar, tröll, forynjur,
huldufólk og allskyns önnur varasöm kvikindi. Og
ekki verður það huggulegra þegar kemur að
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Horft framan í heiminn
Hverskonar myndir eiga börnin okkar að horfa á?

EFTIR ÁSGRÍM SVERRISSON

UUpppplliiffaa  bböörrnn  nnúúttíímmaannss  ssöögguurr  ssíínnaarr  oogg  æævviinnttýýrrii  íí  ggeeggnnuumm
mmiiððiill  mmyynnddaarriinnnnaarr  uummffrraamm  mmiiððiill  oorrððaannnnaa??  HHeeffuurr
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hetjum Íslendingasagnanna, þar sem svívirðileg
morð, limlestingar, svik og prettir spretta af
síðunum. Í gamla testamenti Biblíunnar morar
sömuleiðis allt í gegndarlausum óskapnaði en ekki
minnist ég þess að sá gamli reyfari hafi verið
bannaður innan sextán. Allt þótti þetta prýðilegt
lesefni handa börnum og unglingum áður fyrr og
þykir vonandi enn að einhverju leyti. 

Á undanförnum áratugum hafa þessi viðhorf þó
verið á undanhaldi, í samræmi við sífellt aukna
hólfaskiptingu samfélagsins. Nú á dögum eru sér-
stakar sögur fyrir börn og unglinga umfangsmikil
starfsemi, hvort sem um ræðir bækur, kvikmyndir
eða sjónvarpsefni og útgangspunkturinn sá að
nálgun slíkra sagna þurfi að vera með viðeigandi
hætti. Barnabókafræðingurinn Barbara Wall orðar
það svona í bókinni Raddir barnabókanna:  "Það er
ekki hvað sagt er heldur hvernig það er sagt og við
hvern sem ákvarðar hvort bók er
barnabók eða ekki". 

Ekki skal ég mótmæla hinum
pedagógísku fræðum að öðru leyti
en því að vara við ofurtrúnni á hið
jákvæða uppeldishlutverk. Það er
ekki endilega hlutverk rithöfunda,
kvikmyndahöfunda eða annarra
sagnamanna að vera meðvitaðir
uppalendur og boða góða siði. Hinn
kunni barnasálfræðingur Bruno
Bettelheim fjallar um hið
ómetanlega gildi ævintýra fyrir
tilfinningaheim barna í bók sinni
"The Uses of Enchantment". Þar
segir á einum stað (í lauslegri
þýðingu): "Hin ríkjandi menning kýs
að láta sem skuggahliðar mannsins
séu ekki fyrir hendi, sérstaklega
þegar kemur að börnum... Sú skoðun
er útbreidd meðal foreldra að beina
þurfi börnum frá því sem leitar mest
á þau: hinum formlausa og óræða kvíða og hinum
ráðvilltu ímyndunum þeirra sem oft einkennast af
reiði og jafnvel ofbeldi. Margir foreldrar telja að
börn eigi aðeins að hafa aðgang að hinum
meðvitaða veruleika eða bjartri og fallegri sýn á
tilveruna. En slík einhliða upplifun nærir aðeins
hugann á einhliða máta – og raunveruleikinn er
ekki bara bjartur og fagur."

Þau viðhorf sem Bettelheim talar um lýsa vantrú
foreldra á getu barna sinna til að vinna úr þeim
áhrifum sem sögur hafa á hugarheim þeirra.
Vantrúin byggist á þeim ótta að þau nái ekki að
skilja á milli veruleika og ímyndunar, auk þess sem
hin djúpstæða þörf okkar fyrir að vernda afkvæmin
frá vonsku heimsins spilar inní. Það segir svo sína
sögu að ef foreldrarnir myndu rifja upp eigin æsku
kæmi í ljós að barnið forðum taldi sig yfirleitt fært
í flestan sjó og kallaði ekki allt ömmu sína. 

Silja Aðalsteinsdóttir heldur því fram í grein
sinni "Bækur og bíó fyrir börn" sem birtist í
bókinni "Heimur kvikmyndanna" að "sögur handa
börnum geta sagt frá grimmilegum hlutum, órétt-
læti og ósanngirni foreldra, jafnvel ofbeldi og
dauða, ef sambandið milli sögumanns og þess sem
hann talar við í textanum er náið og einlægt".

Hún spyr einnig hvort hið sama gildi ekki um
bíómyndir fyrir börn. 

Ég er ekki viss. Í sjálfu sér er ekkert rangt við að
nálgast hlutina svona en á málinu eru fleiri hliðar.
Sú nálgun sem Silja talar um verður auðvitað að
koma að innan – vera sannfæring þess sem segir

söguna. Hinsvegar er ekki hægt að tala um þetta
sem einhverskonar sjálfkrafa skyldu. Við þurfum
líka að gefa börnum kost á að synda yfir djúpu
laugina án sundkútsins, glíma sjálf við bæði innri
og ytri vanda án þess að horfa stöðugt yfir öxlina á
þeim. Þarna þarf auðvitað að þræða meðalveginn
vandrataða en ábyrgð foreldra getur ekki falist í því
að vernda börn sín frá öllu illu, heldur frekar að
búa þau sem best undir að takast á við tilveruna
eins og hún kemur fyrir. 

Líkt og gömlu ævintýrin er kvikmyndin fyrst og
fremst staðgengill fyrir heim langana okkar og
væntinga. Þessar langanir og væntingar eru ekki
endilega alltaf göfugar. Kvikmyndinni er skylt að
sýna okkur hið innra landslag manneskjunnar,
hvernig henni líður og hvað hún gerir til að komast
af í tilverunni. Kvikmyndir eiga fyrst og fremst
erindi við það sem býr í hjartanu, drauma okkar en

einnig martraðir, vonir okkar og ekki síður ótta. 

Krafan um sannsögli
Annað atriði sem oft virðist þvælast fyrir

mörgum er að gera samasem merki milli þess sem
maður sér og þess sem er. Okkur hættir jú öllum til
að trúa því sem við sjáum. Sérstaklega eru börn
talin ofur móttækileg fyrir þessu og því er afar
áberandi krafan um að þeim sé sagt satt og rétt frá,
bæði í siðferðilegum efnum, en ekki síður þegar
kemur að efni sem byggir á sögulegum heimildum.
"Kvikmyndin er sannleikur 24 ramma á sekúndu"
sagði Godard einhverntímann en þessi ögrandi
staðhæfing er ekki öll þar sem hún er séð. Hún er
fyrst og fremst tilfinningalegs eðlis enda hitta
lifandir myndir okkur yfirleitt þar fyrir. Þessvegna
er krafan um sannsögli í kvikmyndum svolítið
annkanaleg. Fyrir fjórum árum varpaði forseti
Íslands fram þeirri hugmynd að gera kvikmynd um
Vínlandsfund íslenskra víkinga í stíl við
Disneymyndina Pocahontas. Varð þetta til þess að
draga fram þann alltof algenga misskilning inní
opinbera umræðu að kvikmyndir og veruleikinn
hafi eitthvað með hvort annað að gera. Þannig
fundu menn að þeirri hugmynd forsetans að láta
Snorra Þorfinnsson gegna hlutverki
aðalsöguhetjunnar því hann hafi ekki verið nema
nokkurra vetra þegar víkingarnir sneru heim á leið
og pössuðu sig á segja engum hvað þeir fundu.
Illugi Jökulsson, þá pistlahöfundur á Rás 2

Útvarpsins, blandaði sér í umræðuna á þessum
tíma og benti á að samjöfnuður við Disneymyndina
Pocahontas væri vægast sagt óheppilegur því sú
mæta kona hafi verið lítil, sköllótt og ófríð en ekki
sú fegurðardís sem birtist í samnefndri mynd.
Ennfremur hafi John Smith verið hinn versti
fantur og illmenni í raunveruleikanum en alls ekki
eðalmenni bíómyndarinnar. Mátti skilja á pistla-
höfundinum að þessar grófu afbakanir afhjúpuðu
blekkingarvef Hollywood og að forða bæri íslenskri
menningararfleifð frá vanhelgun í höndum slíkra
trúleysingja. 

Nú er kvikmyndin Pocahontas ekkert sér-
staklega vel heppnuð en ástæðan er ekki skeyt-
ingarleysi um "sannleikann", heldur einfaldlega sú
að hún er frekar daufleg. Hún er gerð í anda hins
pólitíska rétttrúnaðar sem nú er áberandi í
hugmyndaheimi Vesturlanda og verður stundum

til að gera lítið úr þeim málstað sem
barist er fyrir, með kjánalegri
upphafningu. Pocahontas er engu
að síður ágæt heimild - kannski ekki
um landnám Ameríku heldur frekar
um ákveðna hugmyndastrauma í
okkar samtíma. Fyrir höfundum
myndarinnar vakti ekki að segja
kórrétt frá atburðum löngu liðinna
tíma heldur að skemmta áhorf-
endum með því að höfða til til-
finninga þeirra. Á nákvæmlega
sömu forsendum ber að skoða hina
ágætu hugmynd forsetans. Auð-
veldlega er hægt að sjá fyrir sér gott
kvikmyndarefni í leiðangri íslenskra
víkinga til Vínlands. En ef mynd
þessi ætti að vekja áhuga nokkurs
manns yrði hún að sjálfsögðu að lúta
dramatískum lögmálum en ekki
sagnfræðilegum "staðreyndum".
Gildir þá ekki lögmálið um að hafa

skyldi það sem sannara reynist, heldur frekar hitt -
að láta "staðreyndirnar" ekki þvælast fyrir góðri
sögu. Megintilgangurinn með gerð svona myndar
getur aldrei falist í "landkynningu" eða "sögu-
fræðslu" eins og ýmsir héldu fram í umræðunum
sem fram fóru um þessa hugmynd, heldur aðeins í
skemmtilegri og spennandi frásögn sem á erindi
við fólk vegna þeirra eiginleika sinna. 

Þetta með muninn á hinum rituðu heimildum
og Hollywoodmyndinni er sjálfsagt hárrétt hjá
Illuga Jökulssyni, en samanburður hans var
einfaldlega útí hött og kom málinu alls ekkert við.
Í orðum hans felst nefnilega sú þreytulega
forsjárhyggja að kvikmyndir eigi að gegna
einhverskonar sagnfræðilegu og mórölsku upp-
eldishlutverki gagnvart börnum og fákunnandi.
Þetta er því miður landlæg plága hér sem víðar. Af
sama meiði er hið lífseiga nöldur um tengsl milli
ofbeldis í kvikmyndum og aukinnar ofbeldistíðni
hjá börnum og unglingum. Afturhaldssinnaðir
stjórnmálamenn og svipað þenkjandi álitsgjafar
hafa spilað þá slitnu plötu lengi, gjarnan til að
forðast að tala um það sem máli skiptir, þ.e. ábyrgð
þeirra sjálfra og uppalenda. Kvikmyndir eru þeim
stundum hentugur blóraböggull, nokkurskonar
tálbeita til að draga athygli almennings frá hinum
raunverulegu orsökum. 

Þessi viðhorf, um tengsl ofbeldis og ofbeldis-
mynda, krauma stöðugt undir niðri og blossa upp
með reglulegu millibili. Nú síðast í tengslum við
forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, (frh á bls. 14)

Ekki skal ég mótmæla hinum pedagógísku

fræðum að öðru leyti en því að vara við

ofurtrúnni á hið jákvæða uppeldishlutverk. 

Það er ekki endilega hlutverk rithöfunda,

kvikmyndahöfunda eða annarra sagna-

manna að vera meðvitaðir uppalendur 

og boða góða siði.
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þar sem báðir frambjóðendurnir sökuðu færi-
bandið í Hollywood um að bjóða uppá
mannskemmandi óþverra. Þar áður gaus þessi
umræða upp fyrir um tveimur árum, í kjölfar
voðaverkanna í smábænum Littleton í Colorado
þar sem tveir piltar myrtu fjölda skólasystkina
sinna. Beindu þá margir fjölmiðlar, stjórnmála-
menn og aðrir álitsgjafar ásökunarfingri að
ofbeldiskvikmyndum og gáfu í skyn að þær hafi
verið undirrótin að hinum hrottalega verknaði.
Clinton  þáverandi Bandaríkjaforseti slóst í
þennan hóp vandlætara þegar hann hélt því fram
að “auk þess að merkja þyrfti hverja myndbands-
spólu við hæfi að utanverðu, skipti innihald
myndbandsins miklu máli sem og þau áhrif sem
það hefur á innviði barna okkar”. Forsetinn var
vissulega að vísa til þeirrar ábyrgðar sem kvik-
myndagerðarmenn bera gagnvart samfélagi sínu,
en um leið virtist hann velta upp þeim möguleika
að beint samhengi gæti verið milli áhorfs og
hegðunar, að óþroskuð börn og ungmenni túlki
ofbeldisverk á tjaldi og skjá sem hvatningu til að
gera slíkt hið sama. 

Kvikmyndin "Basketball Diaries" með Leonardo
Di Caprio frá árinu 1995 dróst inní þessa umræðu
vegna atriðis sem í henni er að finna, þar sem Di
Caprio slátrar skólafélögum sínum í draumi.
Aðstandendur myndarinnar eiga einnig í mála-
ferlum við fjölskyldur þriggja ungmenna sem myrt
voru af 14 ára pilti í Kentucky árið 1997.
Fjölskyldurnar halda því fram að myndin hafi orðið
piltinum innblástur til morðanna. 

Þegar hinn tæplega þriggja ára gamli James
Bulger var myrtur af tveimur strákum í Bretlandi

árið 1993 var mikið gert úr því að strákarnir hefðu
sótt sitt andlega fóður í hryllingsmyndir á borð við
Child’s Play seríuna þar sem sála raðmorðingja
flyst yfir í saklausa drengjabrúðu og tekur uppá
óskunda. Fljótlega hurfu þessar myndir úr hillum
myndbandaleiga og í Bretlandi verða þær um
langan aldur tengdar órjúfanlega við hið hryllilega
morð.

Að horfast í augu við 
eigið upplegg

Þegar harmleikir á borð við fyrrnefnda eiga sér
stað spyr fólk sig fyrst af öllu; hversvegna? Og
fjölmiðlar telja það auðvitað hlutverk sitt að veita
einhver svör, helst skjótt og örugglega. Ofbeldis-
kvikmyndir eru auðveldur skotspónn. Oft virðast
fréttaskýrendur og álitsgjafar leyfa sér að halda að
þær verði til í tómarúmi; einhverskonar upp-
finning óvandaðra manna til að innprenta
æskulýðnum vonda siði og græða á öllu saman. Þó
að eitthvað sannleikskorn megi í því finna á
köflum og vissulega geti kvikmyndagerðarmenn
ekki skorast undan sinni ábyrgð, eru hlutirnir því
miður ekki svona einfaldir. Þessar myndir eru
skilgetið afsprengi þeirrar menningar sem getur
þær af sér. Það verður nefnilega ekki undan því
vikist að horfast í augu við þá staðreynd að þær
svala þörfum fjöldans sem fer að sjá þær, það er
eitthvað í þeim sem á samhljóm djúpt í sálum svo
margra okkar. 

Sé þetta tekið með í reikninginn neyðist fólk til
að horfast í augu við eigið upplegg, sem er
auðvitað frekar óþægilegt. Það er svo miklu

þægilegra að finna blóraböggul. Flest viljum við
forðast að horfast í augu við eigið djúp því þá um
leið horfist djúpið í augu við þig. En þegar betur er
að gáð er þá ekki þar í rauninni ýmislegt að finna
sem illa samræmist almennum boðorðum um
guðsótta og góða siði? 

Við verðum að kannast við þessa þætti í fari
okkar allra, líka barnanna okkar, líkt og Bruno
Bettelheim bendir á. Í kvikmyndunum, sem í
öðrum frásagnarformum, finnum við farveg fyrir
hinar margvíslegu og mótsagnakenndu tilfinn-
ingar okkar. Eða snýst ekki tilveran um leit og val?
Því hljótum við að vilja rækta með börnum okkar
þann hæfileika að kunna að leita, velja og hafna –
og sem mest á eigin forsendum. 

Stutt saga um Roy Rogers
En kannski, ég segi bara kannski, hafa

siðapostularnir rétt fyrir sér. Vegna hinnar
afdráttarlausu náttúru miðilsins hættir okkur svo
oft til að taka hann "bókstaflega". Fyrir nokkrum
árum var ég einmitt viðstaddur sýningu á
fyrrnefndri kvikmynd Friðrik Þórs Friðrikssonar,
Bíódagar, í kvikmyndahúsi hér í bæ. Um myndina
miðja er atriði þar sem ungir bíógestir horfa á Roy
Rogers á bíótjaldinu. Upptökur þessa atriðis fóru
fram í Gamla bíói. Þetta fór fyrir brjóstið á
miðaldra bíógesti sem sat fyrir aftan mig og
fussaði: Iss, Roy Rogers var aldrei sýndur í Gamla
bíói, hann var alltaf í Austurbæjarbíói!

Hvað á maður að gera við svona fólk?
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Félag kvikmyndagerðarmanna auglýsir eftir umsóknum til úthlutunar úr höfundasjóði
félagsins fyrir verk sem sýnd voru í sjónvarpi á árinu 2000.
Rétt til úthlutunar eiga:
Kvikmyndastjórar (ekki leikstjórn)
Kvikmyndatökumenn
Klipparar
Hljóðhöfundar
Ljósahönnuðir
• Þessi úthlutun tekur eingöngu til verka sem sýnd voru á árinu 2000.  
• Réttur til umsókna er ekki bundinn við félagsaðild að FK.
• Höfundum leikmynda er bent á Myndstef, höfundum handrita á Rithöfundasamband
Íslands og leikstjórum vegna leikinna mynda er bent á Samtök kvikmyndaleikstjóra.
• Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Kvikmyndasjóðs Íslands, slóðin er:
www.iff.is
• Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast:
Félagi kvikmyndagerðarmanna, pósthólf 5162, 125 Reykjavík. 
• Umsóknarfrestur er til 1. maí 2001.  
Ekki verður tekið tillit til umsókna sem berast eftir þann tíma.

Stjórn Félags kvikmyndagerðarmanna

Höfundasjóður
Félags kvikmyndagerðarmanna
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Fyrsta úthlutun hinnar nýju stutt- og heimildarmyndadeildar Kvikmyndasjóðs:
Umsækjandi

Kvikmyndagerðin Andrá ehf
Hafið, bláa hafið
Íslenska kvikmyndasamsteypan/Ergis 
Hrafn Gunnlaugsson
See-Film
Einstefna
Rúnar Rúnarsson
Kvikmynd
Íslenska kvikmyndastofan - Actafilm ehf
Kvikmyndafél. Nýja bíó ehf/Þorfinnur Guðnason
Sjónarspil 
Þorgeir Guðmundsson
Gustavo Marcelo Blanco
Saga Film hf
Hrafnar Flóka ehf
Björn Thors
Grænt ljós 
Hugsjón ehf
Leshús
Kvikmyndaverstöðin ehf
Lífsmynd
Hugsjón ehf
Seylan ehf
Litla gula hænan
Saga Film hf
Pardus Pictures
Þeir tveir ehf
Kvikmyndafélag Íslands
Erla B. Skúladóttir
Guðrún Ragnarsdóttir
Ólafur Haukur Símonarson

SAMTALS

Verkefni

Megas, hættulegi rokkarinn
Takk mamma mín
Tuttugu bit
Reykjavík, hvað næst? 
Úr tveimur heimum
Skjóni fer á fjall 
Leitin að Rajeev
Rockville
Líf mitt í dag
Lalli Johns
Ice rushes
Bítlabærinn Keflavík 
Rætur
Flugsaga Íslands
Fjárhættuspil og spilafíkn
Hvítt ísland
Boðorðin 10 
Goðafoss sekkur 
Klippt og skorið
Evrópumaðurinn
Ástmögur Íslands
Eiturlyf á Íslandi
tek ég því hatt minn og staf
The impossibility of filming Róska
Málverkafölsunarmálið 
Krossgötur (stuttmynd)
Karamellumyndin (stuttmynd)
Án titils (stuttmynd) 
Ferðin (stuttmynd)
Konfektkassinn (stuttmynd) 
Þorpið (stuttmynd)

Leikstjóri

Kári Schram
Þorsteinn Joð
Ari Alexander
Hrafn Gunnlaugsson
Helga Brekkan
Þorfinnur Guðnason
Rúnar Rúnarsson
Þorsteinn Jónsson
Ragnar Halldórsson
Þorfinnur Guðnason
Giovanni Sampogna
Þorgeir Guðmundsson
Gustavo Marcelo Blanco
Dúi Landmark
Jónas Þór Jónasson
Björn Thors
Jón Egill Bergþórsson
Björn Br. Björnsson
Ari Halldórsson, Þorgeir Þorgeirson
Erlendur Sveinsson
Valdimar Leifsson
Björn Br. Björnsson
Hjálmtýr Heiðdal
Ásthildur Kjartansdóttir
Þorsteinn Joð
Sigurður Kaiser
Gunnar B. Guðmundsson
Lars Emil Árnason
Erla B. Skúladóttir
Guðrún Ragnarsdóttir

Handr. & þr. 01

300.000

500.000

500.000
500.000

500.000

500.000

500.000

500.000
750.000

300.000

4.850.000

Framleiðsla 01

270.000
3.000.000

500.000

1.000.000
2.500.000
1.000.000

600.000

1.000.000

2.000.000

11.870.000

Vilyrði þróun 02

500.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

3.500.000

Vilyrði framl. 02

3.200.000
4.500.000

4.250.000

2.200.000

3.000.000
2.000.000
2.400.000

21.550.000

%

20%

40%
12%
33%
25%
13%
23%
13%

40%
40%

40%

12%
40%
40%
40%

Samtals hlutu 9 heimild-
armyndaverkefni hand-
ritsstyrki, átta heimild-

armyndir fengu framleiðslustyrki, 4 fengu þróunarvilyrði
og 4 framleiðslustyrksvilyrði. Þá fékk eitt stuttmynd-
arverkefni handritsstyrk, ein stuttmynd hlaut fram-
leiðslustyrk, önnur hlaut vilyrði um þróunarstyrk og þrjár
stuttmyndir fengu vilyrði um framleiðslustyrk. Það sem

af er árinu hefur borist 101 umsókn, þar af 42 um styrk
til framleiðslu heimildarmynda og 27 til handritsgerðar
og þróunar heimildarmynda. Umsóknir um styrki til
framleiðslu stuttmynda eru 20 og til handritsgerðar og
þróunar stuttmynda 3. Níu umsóknir hafa borist um styrk
til annarra verkefna s.s. teiknimynda og leikinna
sjónvarpsþáttaraða.

Mikil breidd er í verkefnavali íslenskra kvikmynda-

gerðarmanna í heimildarmyndageiranum. Mest áberandi
voru sögulegar heimildarmyndir (14), þjóðfélags/-
samfélags-stúdíur (13) og myndir um listamenn lífs og
liðna (10). Auk þess portrett ýmiskonar, dýralífsmyndir,
persónulegar heimildarmyndir, fræðslumyndir, myndir
vísindalegs eðlis o.fl.

Hér eftir geta framleiðendur lagt inn umsóknir um
styrki hvenær sem er og þær verða afgreiddar jafnóðum.

Greinargerð



B Í Ó M Y N D I R :
Gemsar: Kvikmynd um unglinga: það er ekkert grín að
vera 16 ára þegar maður á bróður í fangelsi, pabba sem
heldur að skellinaðra geri þig vinsælan eða vinkonu
sem skemmtir sér við að sofa hjá Grænlendingum.
Leikstjóri/handritshöfundur: Mikael Torfason.
Framleiðendur: Þórir Snær Sigurjonsson og Skúli Fr.
Malmquist. STAÐA: Í eftirvinnslu. Áætlaður
frumsýningartími: haust 2001
Nói albinói: Nói er vandræðaunglingur í litlu þorpi á
nyrðstu byggðarmörkum heimsins. Hann brennir
brýrnar að baki sér, hverja á fætur annarri, en þegar
feigðin blasir við, er ekki hægt að flýja.
Leikstjóri/handritshöfundur: Dagur Kári Pétursson.
Framleiðendur: Þórir Snær Sigurjonsson og Skúli Fr.
Malmquist. STAÐA: Í tökum.
Regína: Dans- og söngvamynd fyrir alla fjölskylduna.
Handrit: Margrét Örnólfsdóttir og Sjón. Leikstjórn:

María Sigurðardóttir. Framleiðandi: Friðrik Þór
Friðriksson. STAÐA: Tökur hefjast í júní 2001.
Frumsýning áætluð: jól 2001.
Fálkar: Spennumynd um fálkaþjófa tekin á Íslandi og í
Hamborg. Handrit: Einar Kárason. Leikstjórn: Friðrik Þór
Friðriksson. Framleiðendi Friðrik Þór Friðriksson.
STAÐA: Tökur hefjast í ágúst 2001. Frumsýning: 1. jan.
2002.
1. apríl: Leikin bíómynd um aprílgöbb. Handrit og
leikstjórn. Haukur M. Hrafnsson. Framleiðendur:
Haukur M. Hrafnsson og Friðrik Þór Friðriksson. STAÐA:
Í eftirvinnslu. Frumsýning áætluð haust 2001.
Maður eins og ég: Gamanmynd framleidd til sýninga
í kvikmyndahúsum. Handrit: Róbert I. Douglas og Árni
Óli Ásgeirsson. Leikstjórn: Róbert I. Douglas.
Framleiðandi: Júlíus Kemp. STAÐA: í undirbúningi, tökur
hefjast sumarið 2001.
Mávahlátur: Þroskasaga ungrar stúlku í sjávarplássi
um miðja öldina. Handrit: Kristín Atladóttir og Ágúst
Guðmundsson. Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson.
Framleiðandi: Ísfilm, Ágúst Guðmundsson. STAÐA: Í
tökum.

H E I M I L D A R M Y N D I R :
Rúnturinn: Heimildarmynd til sýninga í
kvikmyndahúsum. Farið á rúntinn í bæjum og þorpum
landsins. Handrit og stjórn: Steingrímur Dúi Másson.
Framleiðendur: Steingrímur Dúi Másson og Friðrik Þór

Friðriksson. STAÐA: í eftirvinnslu, frumsýning áætluð
haust 2001.
Tuttugu bit: Um Sigurð Guðmundsson
myndlistarmann. Handrit og leikstjórn: Ari Alexander
Ergis Magnússon. Framleiðendur: Ari Alexander Ergis
Magnússon, Anna María Karlsdóttir og Friðrik Þór
Friðriksson. STAÐA: Í tökum, frumsýning áætluð haust
2001.
Maður eigi einhamur: Líf og list Guðmundar frá
Miðdal. Handrit og stjórn: Valdimar Leifsson.
Framleiðandi: Lífsmynd, Valdimar Leifsson. STAÐA: Í
eftirvinnslu, fyrirhuguð sýning í Sjónvarpinu næsta
vetur.
Heita vatnið: Handritshöfundar: Kristín Norland og
Sveinn M. Sveinsson. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA: Í
eftirvinnslu, verður sýnd í Sjónvarpinu.
Á nyrstu nöf: Ævintýraferð RAX ljósmyndara til nyrstu

þorpa vestur-Grænlands og nyrstu byggðu bóla
veraldar, Qaanaaq og Shiropoluk sem liggja norðan
herstöðvarinnar á Thule. RAX fer á veiðar með
innfæddum á hundasleðum út á ísinn sem skilur þorpin
og Norðurpólinn. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA:
Eftirvinnslu að ljúka.
Frosið heimsveldi: Um Vilhjálm Stefánsson
landkönnuð. Handrit: Garðar Baldvinsson/ Sigurjón
Baldur Hafsteinsson. Leiksjóri og framleiðandi: Þór Elís
Pálsson. STAÐA: Í klippingu. Frumsýning áætluð í
haust.

L E I K I N
S J Ó N V A R P S V E R K :
Fóstbræður: Fimmti hluti þessarar vinsælu
gamanþáttaseríu. Leikstjóri: Ragnar Bragason.
Aðalhlutverk: Jón Gnarr, Sigurjón Kjartansson, Helga
Braga, Gunnar Jónsson og Þorsteinn Guðmundsson.
Framleitt af Stöð 2. STAÐA; Í eftirvinnslu, frumsýning í
byrjun maí.

T E I K N I M Y N D I R :
Leifur heppni: 10 mín. teiknimynd. Leikstjóri og
handritshöfundur : Sigurður Örn Brynjólfsson.
Framleiðandi: Taka kvikmyndagerð. STAÐA: Hljóð-
vinnslu lokið, verið að teikna, frumsýning um jól 2001.

FÓSTBRÆÐUR ENN Á NÝ: Fimmta umferð þessarar vinsælu gamanþáttaseríu, sem unnið hefur til Eddu-verðlaunanna tvö ár í röð í flokki leikins
sjónvarpsefnis, hefst á Stöð 2 í maí. Leikstjóri er Ragnar Bragason.

VERKEFNI í UNDIRBÚNINGI, TÖKUM OG
EFTIRVINNSLU. SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á

olla.asi@simnet.is

Kvikmyndasafnið fær 300
titla frá Regnboganum

Í byrjun apríl hefur starfsfólk
Kvikmyndasafns Íslands og starfs-
menn Skífunnar unnið að því að
koma kvikmyndasafni Skífunnar í
geymslur safnsins. Áætlað er að þetta
séu um eða yfir 300 titlar. Unnið
verður að því næstu mánuði að
hreinsa og skrá safnið. Við skoðun á
titlum sem í safninu eru kemur í ljós
þörfin á að Kvikmyndasafn Íslands
eignist vél til þess að þvo gamlar
filmur, en safnið er eitt af fáum
kvikmyndasöfnum í Evrópu sem býr
ekki yfir þeirri tækni. Er slíkt mjög
bagalegt þar sem sýnt hefur verið
fram á að hægt er að lengja líftíma
filmunnar með slíkri hreinsun.

Íslensk kvikmyndahátíð
í Háskólabíói

Frá fimmtudeginum 19. til 30. apríl stendur
Filmundur fyrir íslenskri kvikmyndahátíð í sal
3 Háskólabíós þar sem íslensk kvikmyndasaga
verður rifjuð upp. Í tengslum við hátíðina
verður jafnframt haldið málþing um
bókmenntir og kvikmyndir laugardaginn 28.
apríl í Háskólabíói frá 13-17:30. Eftirtaldir
halda fyrirlestra:

•Einar Már Guðmundsson fjallar um
handritagerð.

• Ástráður Eysteinsson fjallar um Kristnihald
undir jökli.

• Dagný Kristjánsdóttir fjallar um Ungfrúna
góðu og húsið.

• Eggert Þór Bernharðsson fjallar um
Djöflaeyjuna.

• Geir Svansson fjallar um 101 Reykjavík.
• Guðni Elísson fjallar um Engla alheimsins.
• Kristján B. Jónasson fjallar um 79 af

stöðinni og Land og syni.
• Matthías Viðar Sæmundsson fjallar um

Myrkrahöfðingjann.


