
Nýjar úthlutanir úr stutt- og heimildarmyndasjóði
Að þessu sinni voru 20 umsóknir til afgreiðslu. 13 umsóknir um styrki til heimildarmyndagerðar, þar af 10 til framleiðslu og

3 til handritsgerðar og þróunar. Auk þess 5 umsóknir um styrk til teiknimynda, 2 þeirra til handritsgerðarog þróunar og 3 til
framleiðslu og ein umsókn um styrk til framleiðslu stuttmyndar. Eftirtalin verkefni hlutu brautargengi:
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Einar Már Guðmundsson skrifar um
togstreituna milli frjálsrar sköpunar og
markaðshugsunar í kvikmyndum

Meðal efnis:

Karlarnir í
kassanum
Ari Kristinsson skrifar
um nýlegt útboð Sjón-
varpsins á leiknu efni

Frumvarp um
kvikmyndalög
Við birtum hið nýja
frumvarp um kvik-
myndalög sem nú er í
meðförum Alþingis

Höfuðlausn
Eddu
Björn Brynjúlfur Björns-
son svarar gagnrýni
Önnu Th. Rögnvalds-
dóttur um framkvæmd
Edduverðlaunanna

Sunnudagur í
sús og dús
Anna Th. Rögnvalds-
dóttir fjallar um ný-
afstaðið Mini-Panorama
og málþing um heimild-
armyndir

Guð á hvíta
tjaldinu
Þorkell Óttar Ágústsson
fjallar um hóp kvik-
myndaáhugamanna sem
skoða tengsl trúar og
kvikmynda

Mannlíki og
mannskepnur
Ólafur H. Torfason legg-
ur útaf Blade Runner og
öðrum myndum þar sem
maðurinn er ekki allur
þar sem hann sýnist

og fleira

SAGNAGERÐAUGANS

Um nokkurt skeið hafa tollayfirvöld
heimilað innflutningsaðilum kvik-
myndafilmu að halda lager af

filmum án þess að greiða af þeim tolla,
enda hafa kvikmyndagerðarmenn
fengið undanþágu frá tollum af þessari
vöru. Nú hefur reglugerð hinsvegar
verið breytt og eftirlit hert með því að
eingöngu fagmenn með tilskilið
iðnaðarleyfi kaupi tollfrjálsar filmur.
Þetta þýðir að ekki verður mögulegt að
hafa fyrirliggjandi lager af filmu heldur
verður að sérpanta hana fyrir hvert
verkefni og  framvísa pöntunum um
leið og innflutningur á sér stað. Auk
hins tímalega óhagræðis sem af þessu
leiðir er jafnframt dýrara að kaupa og

flytja til landsins lítið magn af filmu í
senn. Ragnhildur Ásmundsdóttir
rekstrarstjóri hjá Hans Petersen hf.
staðfestir að ekki verði hægt að fá
filmu afgreidda af lager í framtíðinni að
öllu óbreyttu og segist hafa áhyggjur af
minnkandi notkun kvikmyndafilmu nú
þegar nokkra daga tekur að fá send-
ingu til landsins. "Við teljum að þarna
sé verið að leggja stein í götu
kvikmyndagerðarmanna hvað varðar
aðföng" segir Ragnhildur, "Hans
Petersen hefur lagt á það áherslu að
kvikmyndagerðarmenn geti gengið að
fjölbreyttum lager vísum og það hefur
tvímælalaust orðið til þess að auka
filmunotkun. Nú sjáum við hinsvegar

fram á minnkandi notkun." Ragnhildur
bendir ennfremur á að hinar nýju reglur
geri ungum og upprennandi kvik-
myndagerðarmönnum sérstaklega erfitt
fyrir þar sem sendingarkostnaður getur
verið sá sami og filmukostnaðurinn ef
magnið er lítið. "Okkur þykir þetta svo-
lítið skrýtið í ljósi síaukins stuðnings
stjórnvalda við kvikmyndagerð í land-
inu" segir Ragnhildur og bætir því við
að markmið bæði þeirra hjá Hans Pet-
ersen og kvikmyndagerðarmanna hljóti
að vera að fá fellda niður tolla af film-
um þannig að hægt sé að tryggja stöð-
ugt og fjölbreytt framboð af kvik-
myndafilmu. Samkvæmt heimildum
L&S vinnur FK nú að lausn þessa máls.

Tollayfirvöld herða reglur um innflutning á kvikmyndafilmu

Leikstjóri

Sigurður Örn Brynjólfsson

Magnús Viðar Sigurðsson

Björn G. Björnsson

Björn Br. Björnsson

Verkefni

Leifur heppni

„Sjanghæað“

Tímamót í Skógum

Njála

Tegund

Teiknimynd

Heimildarmynd

Heimildarmynd

Heimildarmynd

Handr. & þr. 01

500.000

500.000

Framleiðsla 01

600.000

600.000

Framleiðsla 02

1.300.000

2.500.000

3.800.000

Umsækjandi

Sigurður Örn Brynjólfsson

STORM

List og saga ehf

Hugsjón

SAMTALS:

Nói
albínói
komin í

dósir
Tökum er lokið á

mynd Dags Kára Pét-
urssonar um vand-

ræðaunglinginn Nóa
albínóa. Tómas

Lemarquis leikur
titilhlutverkið en hér

gefur að líta Írisi nokkra
í hlutverki. Frumsýning
er áætluð á næsta ári.
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Frá ritstjóra:
Þegar Land &
synir hóf göngu
sína um miðjan
síðasta áratug
var öðruvísi um
að litast í hinum
íslenska kvik-
mynda- og
sjónvarpsgeira.

Kvikmyndasjóður var mikið smærri en
nú er raunin; nýliðun var lítil í íslenskri
bíómyndagerð; Sjónvarpið treysti sér
ekki til að sinna leikinni innlendri dag-
skrárgerð svo neinu næmi, enda sagði
þáverandi dagskrárstjóri af sér
skömmu síðar vegna þessa; íslenskar
heimildarmyndir svifu um í tómarúmi
án þess að ná miklu máli og mestöll
umræða um greinina snerist um
fjármál og önnur hagsmunamál
meðan lítill sem enginn gaumur var
gefinn hugmyndalegri orðræðu.

Tæpum sex árum síðar höfum við
mun öflugri Kvikmyndasjóð í kjölfar
ágæts samkomulags menntamála-
ráðuneytis og kvikmyndagerðar-
manna, sem einnig náði til sérstaks
sjóðs fyrir stutt- og heimildarmyndir;
jafnframt standa frekari breytingar
fyrir dyrum hjá sjóðnum sem miða að
því að gera honum enn betur kleift að
sinna hlutverki sínu (sjá frumvarp um
kvikmyndalög sem birt er annars-
staðar í blaðinu); ný kynslóð íslenskra
kvikmyndagerðarmanna er komin
fram á sjónarsviðið með slíkum gusti
að nú er farið að tala um “íslenska
kvikmyndasumarið” í stað vorsins sem
þótti orðið ansi langt og kalt; íslensk-
ar heimildarmyndir hafa gengið í
endurnýjun lífdaganna með ýmis-
konar metnaðarfullum verkum á borð
við Reykjavík í öðru ljósi, Fínbjöllu-
verkefnið, myndir Böðvars Bjarka
Péturssonar, Edduverðlaunaþættina
um þorskastríðið og íslensk sakamál,
svo ekki sé minnst á myndir Þorfinns
Guðnasonar sem nýlega sló í gegn
með mynd sinni “Lalli Johns” og
nánar verður fjallað um í næsta
tölublaði L&S; sjónvarpsstöðin Skjár
einn hefur komið fram á sjónarsviðið
og staðið fyrir ýmsum nýjungum í
dagskrárgerð; stofnað hefur verið til
íslensku kvikmynda- og sjónvarps-

verðlaunanna, Eddunnar, sem vakið
hafa mikla athygli á geiranum og náð
einhverju mesta sjónvarpsáhorfi sem
um getur um árabil; þá hefur íslenskur
listamaður, Björk Guðmundsdóttir,
hlotið Gullpálmann fyrir frábæran leik
sinn í kvikmyndinni Dancer in the
Dark; Kvikmyndaskóli Íslands hefur
vaxið og dafnað og hyggst nú bjóða
uppá þriggja ára nám á háskólastigi í
kvikmyndagerð frá og með næsta
hausti; fræðileg skrif og útgáfa hafa
aukist mjög á opinberum vettvangi og
tekist hefur að halda uppi reglulegri
útgáfu á Landi & sonum, sem þannig
hefur orðið öflugur vettvangur fyrir
margvíslega umræðu um íslenskar
kvikmyndir og sjónvarp.

Allt stefnir þetta því í rétta átt og
því ber að fagna um leið og minnt er
á að flestir þessir þættir mega batna
töluvert enn áður en tekur að hylla
undir sjónarrönd Gósenlandsins.

Hinsvegar er einn liður sem ein-
hvernveginn hefur ekki náð sér á strik
og er þá átt við framleiðslu Sjón-
varpsins á leiknu efni. Ljóst er að
þetta er næsta stóra verkefni sem
geirinn í heild sinni þarf að takast á
við. Í því sambandi er mikilvægt að
hafa í huga gildi samstöðunnar,
forðast skotgrafahernað en byggja
málflutning á rökum. Rökin fyrir
öflugri framleiðslu á leiknu íslensku
efni fyrir sjónvarp eru fjöldamörg en
hverfast fyrst og fremst um speglun
sjálfsmyndar okkar, bæði sem ein-
staklinga og þjóðar. Stærsta spegl-
inum hefur verið komið fyrir uppí
Efstaleiti. Honum verður að halda á
lofti með markvissum hætti. Kvik-
myndagerðarmenn eru reiðubúnir að
taka þátt í því. Við lítum svo á að opin
og málefnaleg umræða um stefnu
Sjónvarpsins í íslenskri dagskrárgerð
sé afar nauðsynleg öllum aðilum sem
að koma. Sjónarmið RÚV þurfa einnig
að heyrast í þeirri umræðu. RÚV verð-
ur á næstunni að geta sýnt frammá
vilja sinn til að efla framleiðslu leikins
efnis með sannfærandi hætti; þar sem
skýrt kemur fram að dagskráin sjálf og
innihald hennar sé aðalatriði en
stofnunin sjálf og meintar þarfir
hennar til að viðhalda sjálfri sér í
núverandi formi, aukaatriði.
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Tímarnir líða og breytast...

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

Rvk. Guesthouse - rent
a bike væntanleg í haust

Meðal þeirra bíómynda sem fyrirhugað er að komi út
með haustinu er Rvk. Guesthouse – rent a bike,
nútímasaga úr borginni þar sem gistihús titilsins er

miðpunktur atburðarásarinnar. Framleiðendur myndarinnar
eru Björn Thors, Börkur Sigþórsson og Unnur Ösp Stef-
ánsdóttir, og eru þau eigendur framleiðslufyrirtækisins
Réttar dagsins ehf. Björn og Unnur Ösp eru leikstjórar mynd-
arinnar og var kvikmyndataka í höndum Barkar. 

Með helstu hlutverk í myndinni fara Hilmir Snær Guðna-
son, Stefán Eiríksson, Kristbjörg Kjeld, Margrét Vilhjálms-
dóttir, Kjartan Guðjónsson, Brynhildur Guðjónsdóttir og Björn
Hlynur Haraldsson.

Hilmir Snær leikur aðalpersónu verksins, Jóhann
Jóhannsson, þrítugan gistihússeiganda sem hefur nýlega
tekið við rekstri gistiheimilisins að föður sínum látnum.
Fylgst er með fjórum dögum í lífi þessa manns þar sem hann
glímir við ýmsa erfiðleika varðandi rekstur gistihússins, auk
þess sem við kynnumst fjölskrúðugu galleríi persóna innan
og utan gistihússins sem allir hafa sína sögu að segja. 

Hilmir Snær Guðna-
son leikur sérlund-
aðan gistihússeig-
anda í Rvk. Guest-
house - rent a bike
sem væntanleg er
með haustinu.

Tökur á Regínu að hefjast
Tökur hefjast um miðjan

júní á kvikmyndinni
Regína, sem gerð er

eftir handriti Margrétar
Örnólfsdóttur og Sjón. Leik-
stjóri er María Sigurðardóttir,
sem auk þess að vera þekkt af
störfum sínum sem leikstjóri
sviðsverka, hefur starfað með
Friðriki Þór Friðrikssyni í
mörgum mynda hans sem
aðstoðarleikstjóri. Regína
mun vera söngva- og skemmti-
mynd fyrir alla fjölskylduna og
segir af samnefndri stúlku sem
uppgötvar óvænta krafta þegar
hún tekur lagið. Hin tíu ára
gamla Sigurborg Alma Ingólfsdóttir leikur Regínu og Pétur besti vinur hennar er leikinn
af Benedikt Clausen níu ára. Með önnur helstu hlutverk fara Hilmir Snær Guðnason,
Baltasar Kormákur, Halldóra Geirharðsdóttir og Stefán Karl Stefánsson. Friðrik Þór
Friðriksson og Hrönn Kristinsdóttir framleiða fyrir Íslensku kvikmyndasamsteypuna.

Halldóra Geirharðsdóttir og Baltasar Kormákur
eru meðal leikenda í kvikmynd Maríu Sigurðar-
dóttur, Regínu, sem fer í tökur um miðjan júní.

Ásíðastliðnum mánuði hefur Kvikmyndasafn
Íslands verið að vinna að viðamikilli gagnaöflun
um störf sýningarmanna og kvikmyndasýningar

víðsvegar um land. Tinna Grétarsdóttir, doktorsnemi í
mannfræði, er að vinna að þessu tímabundna verk-
efni. Saga sýningarmanna og saga kvikmyndasýninga
er að mörgu leyti óskrifað blað, en þess má þó geta að

á næstunni verður gefin út bók sem verður félagatal sýningarmanna ásamt greinum um
sýningarmenn. Ritstjóri þeirrar bókar er Björn Ingi Hrafnsson og er bókin gefin út af
Félagi sýningarmanna. Í því verkefni sem Tinna Grétarsdóttir er að vinna er sjónum
beint að fjölmörgum þáttum í starfi sýningarmanna, sem og horft til kvikmyndahúsa-
menningarinnar í gegnum tíðina. Sem dæmi um áherslur er verið að skoða hvert
samstarf kvikmyndagerðarmanna hefur verið
við sýningarmenn, þátt MÍR í kynningu á
kvikmyndum úti á landsbyggðinni og í
Reykjavík, og hvaða þýðingu kvikmyndasýn-
ingar höfðu í bæjum og sveitum á fyrstu ára-
tugum síðustu aldar. Einnig er leitað eftir
upplýsingum um sýningar Breta og síðar
Bandaríkjamanna í síðari heimstyrjöldinni.

Saga 
sýningar-
manna

Jens Pétursson sýningarmaður í
sýningarklefa Egilsbúðar á Austfjörðum.
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Það er algengt að
börn sem eru að
sjá sjónvarp í

fyrsta skipti, fái þá
hugmynd  að sjónvarp
sé “kassi með litlum
köllum inn í” Ég hef séð
börn grandskoða bak-
hlið sjónvarpstækisins
til þess að leita að dyr-
unum sem karlarnir
fara inn um. Þetta eldist

þó af flestum.
Þegar ég las síðustu útboðsgögn Sjónvarpsins,

læddist þó að mér sá grunur að enn væru til
einhverjir og sumir komnir vel af barnsaldri sem
enn halda að sjónvarp sé kassi með litlum köllum
inn í og að þessi hugmynd sé trúlega einna
lífseigust hjá fólki sem vinnur hjá Sjónvarpinu.
Kannski er það ekki skrýtið að fólk sem árum
saman gengur inn í kassalaga byggingu til að búa
til sjónvarpsefni sem birtist í litlum kössum út í bæ
fari smám saman að halda að það sé þessir ”litlu
karlar í kassanum”, myndavélarnar  í stúdíóinu
gægjugöt áhorfenda og að hlutverk þess sé að
draga hluti og fólk fram fyrir þessi gægjugöt.

Grunur minn staðfestist svo þegar ég las í
Morgunblaðinu viðtal við dagskrárstjóra Sjón-
varpsins, Rúnar Gunnarsson, varðandi síðasta
útboð Sjónvarpsins. Þar kemur fram að Sjónvarpið
hafði samband við tíu leikskáld  sem beðin voru
um að skrifa 30 mínútna leikverk í tveimur
rýmum. Fyrir þá sem sitja heima fyrir framan
flatan sjónvarpsskjá og skilja ekki hvað tvö rými í
sjónvarpsverki  eru, þá er átt við að verkið megi
gerast í tveimur herbergjum og mér skilst að í
þessu tilfelli hafi mátt vera hurð á milli.

Nýjung?
Í viðtalinu við Morgunblaðið segir dagskrár-

stjórinn að útboð þetta sé “nýjung hjá Sjónvarpinu,
sem sé með þessu að tengjast betur aðilum utan
stofnunnar og jafnframt að leita eftir ferskum
hugmyndum og nýjum aðferðum við framleiðslu”

Ef við reynum að átta okkur á hvað sé “nýjung”
í útboði þessu með því að bera það saman við
næsta útboð á undan “Dagurinn í gær”, kemur í
ljós að nýjungarnar felast í eftirfarandi:

a) Ætlast er til að verkin séu tekin upp í stúdíói
Sjónvarpsins á fyrirfram ákveðnum tíma, með
ljósa- leikmynda- og myndatökufólki sjónvarpsins.
Í fyrra útboði mátti framleiðandinn taka verkið upp
þar sem honum þótti hagstæðast, með því
starfsfólki sem hann áleit hentugast að vinna með
og á þann hátt sem honum þótti henta verkinu
best.

b) Ætlast er til að framleiðendur semji við
leikara enda treystir Sjónvarpið sér greinilega ekki
að standa við þá samninga sem stofnunin hefur
gert við leikara og notaðir voru í síðasta útboði.

Samninga sem kveða á greiðslu fyrir hverja
sýningu í sjónvarpi. Nú er ætlast til að þeir sem
taki að sér umrædd verk semji við leikara um
ótakmarkaðan sýningarfjölda.

Þegar Sjónvarpið er raunverulega  að flytja
verkefni sem áður voru framleidd utan hús inn í
hið nýja stúdíó, þá er dagskrástjórinn það ósvífinn
að fullyrða í Morgunblaðinu “að það stefni í  að það
verði stöðugt meira framleitt utan stofnunarinnar,
því eina myndver Sjónvarpsins annar vart meira en
föstu framleiðslunni.” Ef þetta er stefnan, þá er
þetta útboð ekki hluti af þeirri stefnu. Ég sé ekki
betur en að eini tilgangurinn með ofangreindum
ummælum sé að slá ryki í augu menntamála-
ráðherra . Láta hann halda að Sjónvarpið sé að
fylgja stefnu hans um að færa framleiðsluna út úr
húsi, þegar það er þvert á móti að færa hana inn.

Aftur til fortíðar
Erfitt er að átta sig á hvað dagskrárstjórinn á við

þegar hann talar um ferskar hugmyndir og nýjar
aðferðir. Nema að dagskrárstjórinn álíti  það
“ferska hugmynd” og ”nýja aðferð” að snúa aftur
til fortíðar og taka upp fimmtíu ára gamlar
vinnsluaðferðir við gerð sjónvarpsefnis. Haldi
hann áfram á þeirri braut þá ætti engan að undra
þó að næsta útboð Sjónvarpsins fælist í því að
óskað væri eftir tilboði í klukkutíma þætti  þar sem
þulur Sjónvarpsins sætu fyrir framan myndavél og
læsu upp úr Íslendingasögunum. Óskað væri eftir
framleiðanda til  að framleiða þetta í myndveri
Sjónvarpsins með starfsfólki Sjónvarpsins, þar
með töldum þulum. Eflaust  mætti kalla slíkt útboð
nýjung, ferska hugmynd, samstarf við aðila utan
stofnunarinnar. Auk þess væri þetta menningar-
legt, þjóðlegt  og ótrúlega hagkvæmt þar sem ekki
þyrfti að borga höfundum þar sem höfundaréttur
væri fyrndur, hægt væri að nýta myndver Sjón-
varpsins og allt starfsfólk, leikmynd og förðun enn
betur því  allt þetta  er hvort sem er til staðar á
hverju kvöldi.  

Ekki tel ég þó líklegt að þeir 33 framleiðendur
sem lýstu því yfir að þeir tækju ekki þátt í síðasta
útboði Sjónvarpsins, tækju frekar þátt í þessu.
Þeim sem standa í framleiðslu á sjónvarpsefni er
ljóst að verði íslenskt efni ekki framleitt af sama
eða meiri metnaði en erlent, þá mun framleiðsla
þess líða undir lok. Tvírýma  íslenskt efni mun
aldrei eiga neinn möguleika gegn fjölrýma erlendu
efni. Áhorfendum mun finnast hið íslenska
hallærislegt. Ekki vegna þess að það er íslenskt,
heldur vegna þess að það er hallærislegt. 

Það er sorglegt að nýbygging Ríkisúvarpsins
hafi gert Sjónvarpið að hreyfingarlausri risaeðlu
sem getur ekki lengur lyft haus til að sjá útfyrir
stúdíómúranna.  Ótrúlegt að þetta sé að gerast nú
þegar öll tækni við gerð sjónvarpsefnis hefur fallið
í þyngd og verði. Þegar aldrei  hefur verið eins létt
og ódýrt að taka upp efni hvar sem er með litlum
búnaði, skuli Sjónvarpið færa sig 50 ár aftur í

tímann í vinnsluaðferðum og nota sem röksemd,
að sú staðreynd að myndverið standi þarna krefjist
þess að það sé notað.

Með fullri virðingu fyrir hagkvæmi þá er trúlega
það dapurlegasta við þetta allt saman að vinnslu-
aðferð er ekki einu sinn hagkvæm. Ætlast er til að
hvert  þrjátíu  mínútna  verk sé tekið upp á fjórum
dögum í myndveri með þremur til fjórum mynda-
vélum og einum degi utan myndvers - eða að sex
mínútur sé teknar upp á dag. Þegar sjónvarps-
þáttaröðin “Sigla himimfley” var á sínum tíma
framleidd af sjálfstæðum framleiðanda utan
myndvers, þá voru teknar upp sjö og hálf mínúta á
dag á eina myndavél  án þess að nokkrar takmark-
anir væru settar á fjölda rýma. Myndað var úti og
inni, í bílum og flugvélum, í Reykjavík  og Vest-
mannaeyjum. Hagkvæmasta aðferðin við að taka
upp leikhúsverk  þau sem Sjónvarpið bauð út er að
taka þau upp í beinni útsendingu á leiksviði.
Upptökutími á hvert verk 30 mínútur. Auk þess
sem trúlega mætti taka tvö eða þrjú upp sama
kvöldið.

Stálljósakrónurnar í Sovétinu
Útboð þetta minnir mig reyndar á heimsókn

mína til lítillar borgar í einu af fyrrverandi
Sovétríkjunum fyrir nokkrum árum. Borg þessi
hafði á Sovéttímanum verið örlítill hluti í  risa-
iðnaði Sovétríkjanna. Hlutinn sem framleiddi
stálljósakrónurnar. Eftir að landið hafði lýst yfir
sjálfstæði hættu Rússar að taka á móti stál-
ljósakrónum þannig allar birgðaskemmur fylltust.
Á endanum stöðvaðist framleiðslan vegna skorts á
orku, hráefni og markaði fyrir allar þessar Sovét
hönnuðu stálljósakrónur.

Þegar ég kom þangað, lá þó tiltölulega vel á
mönnum sem voru ánægðir að vera orðnir sjálf-
stæðir og lausir undan oki Sovétríkjanna.  Atvinnu-
leysi var mikið og skortur á öllu nema stál-
ljósakrónum. Menn voru þó ekki af baki dottnir,
höfðu trú á framtíðinni og að loks myndi eigin
menning fá að blómstra. 

Þess vegna ákváðu þeir að opna menningar-
miðstöð í einum af gömlu verksmiðjusölunum.
Verksmiðjusalur þessi hafði reyndar alltaf verið
hálf kaldranalegur og allt var því reynt til að gera
hann hlýlegan. Efnahagurinn leyfði þó ekki mikinn
íburð, því að borgin átt í sjálfu sér ekkert nema
stálljósakrónur. Hugvitssamir menn sáu þó að stál-
ljósakrónur geta verið til margra hluta nyt-
samlegar. Þeir byggðu nýtt loft í verksmiðjusalinn
úr þúsundum ljósakróna, þeir bjuggu til borð, stóla
og bar úr ljósakrónunum. Allt var þetta gert af
mikilli hugkvæmni og listfengi. Ég verð að segja að
þetta er með betur heppnaðri menningarmið-
stöðvum sem ég hef komið í og sannar að með
nægilegu hugmyndaflugi er allt hægt.  Samt sem
áður mun mér alltaf finnast það skrítið að maður
sem ætlar að smíða borð þurfi að byrja á að verða
sér út um sex ljósakrónur.

Karlarnir í kassanum
Ari Kristinsson, formaður Framleiðendafélagsins SÍK,
gerir ýmsar athugasemdir við nýlegt útboð Sjónvarpsins 
á leiknu efni



4  Land & synir

Frumvarp til kvikmyndalaga
(Lagt fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi
2000–2001.)

I. KAFLI
Markmið og yfirstjórn.

1. gr.
Markmið laga þessara er að efla kvikmyndagerð

og kvikmyndamenningu á Íslandi.
Kvikmynd merkir í lögum þessum hvers kyns

hreyfimyndaefni án tillits til þess með hvers konar
tækni eða aðferðum það er framleitt.

Íslensk kvikmynd í skilningi laga þessara er
kvikmynd sem unnin er og kostuð af íslensk um
aðilum eða er samstarfsverkefni íslenskra og
erlendra aðila.

2. gr.
Menntamálaráðherra fer með yfirstjórn

kvikmyndamála samkvæmt lögum þessum.
Kvikmyndaráð veitir stjórnvöldum ráðgjöf um

kvikmyndamálefni og gerir tillögur til mennta-
málaráðherra um stefnu og markmið opinberra
aðgerða á sviði kvikmyndalistar.

Menntamálaráðherra skipar sjö fulltrúa í
kvikmyndaráð til þriggja ára í senn, formann og
varaformann án tilnefningar, en hina fimm
samkvæmt tilnefningum eftirtalinna aðila: Félags
kvikmyndagerðarmanna, Framleiðendafélagsins –
SÍK, Samtaka kvikmyndaleikstjóra, Félags
kvikmyndahúsaeigenda og Bandalags íslenskra
listamanna. Varamenn skulu skipaðir með sama
hætti. Sami maður verður ekki skipaður í sæti
aðalmanns í kvikmyndaráð oftar en tvisvar
samfleytt.

II. KAFLI
Kvikmyndamiðstöð Íslands.

3. gr.
Verkefni Kvikmyndamiðstöðvar Íslands eru að:
1. Styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra

kvikmynda. 
2. Stuðla að kynningu, útbreiðslu og sölu á

íslenskum kvikmyndum hér á landi og erlendis og
afla upplýsinga um íslenskar kvikmyndir og gefa
þær út. 

3. Efla kvikmyndamenningu á Íslandi. 

4. Stuðla að auknum samskiptum við erlenda
aðila á sviði kvikmyndamála. 

4. gr.
Menntamálaráðherra skipar forstöðumann

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands til fimm ára í senn,
að fenginni umsögn kvikmyndaráðs. Forstöðu-
maðurinn skal hafa staðgóða þekkingu á kvik-
myndamálum og íslenskri menningu almennt.

Forstöðumaðurinn fer með yfirstjórn Kvik-
myndamiðstöðvar, er í fyrirsvari fyrir hana út á við,
ber ábyrgð á rekstri hennar og að starfsemi hennar
sé í samræmi við lög og stjórn valdsfyrirmæli.
Jafnframt annast forstöðumaðurinn ráðningar
annarra starfsmanna Kvik myndamiðstöðvarinnar.

5. gr.
Tekjur Kvikmyndamiðstöðvar Íslands eru árlegt

framlag í fjárlögum, vaxtatekjur og aðrar tekjur.
Fjárveitingar til Kvikmyndasjóðs skulu sérgreindar
í fjárlögum hverju sinni. Menntamálaráðherra
gerir tillögur um fjárveitingar á grundvelli
fjárhags- og starfsáætlunar Kvikmyndamið-
stöðvarinnar til þriggja ára.

6. gr.
Kvikmyndasjóður starfar á vegum

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands. Hlutverk Kvik-
myndasjóðs er að efla íslenska kvikmyndagerð
með fjárhagslegum stuðningi.

Kvikmynd, sem styrkt er af Kvikmyndamiðstöð
Íslands, skal hafa íslenska menningarlega skír-
skotun nema sérstök menningarleg rök leiði til
annars.

7. gr.
Forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands

tekur ákvörðun um veitingu fjárstuðnings úr
Kvikmyndasjóði til undirbúnings, framleiðslu
og/eða dreifingar íslenskra kvikmynda, hvort
heldur er með styrkjum, lánum eða veitingu
tímabundinna vilyrða um stuðning, svo sem kveðið
er á um í reglugerð sem menntamálaráðherra
setur að fenginni umsögn kvikmyndaráðs. Í
reglugerðinni skulu sett ákvæði m.a. um
undirbúning úthlutunar og greiðslur úr
Kvikmyndasjóði. Þar skal enn fremur kveðið á um
meginskiptingu fjárveitinga Kvikmyndasjóðs milli
einstakra greina kvikmyndagerðar, skilyrði fyrir
framlögum úr sjóðnum og veitingu vilyrða fyrir

stuðningi, svo og um tilhögun mats á umsóknum,
störfum úthlut unarnefnda og kvikmyndaráðgjafa.

III. KAFLI
Kvikmyndasafn Íslands.

8. gr.
Hlutverk Kvikmyndasafns Íslands er að:
1. Safna, skrásetja og varðveita íslenskar kvik-

myndir, samvinnuverkefni íslenskra og er lendra
aðila og erlendar kvikmyndir sem teknar hafa verið
á Íslandi, þ.m.t. að varðveita skilaskylt efni
samkvæmt lögum um skilaskyldu til safna. 

2. Hafa eftirlit með skylduskilum kvikmynda-
efnis samkvæmt lögum um skilaskyldu til safna. 

3. Standa fyrir sýningum á innlendri og erlendri
kvikmyndalist. 

4. Sjá um viðhald og endurgerðir á kvikmyndum
safnsins. 

5. Skapa fræðimönnum og fagmönnum aðstöðu
til að stunda kvikmyndafræðilegar rann sóknir. 

6. Efla kvikmyndamenningu á Íslandi. 

9. gr.
Menntamálaráðherra skipar forstöðumann

Kvikmyndasafns Íslands til fimm ára í senn.
Forstöðumaðurinn skal hafa staðgóða þekkingu á
kvikmyndamálum og íslenskri menningar sögu.

10. gr.
Framleiðendum kvikmynda sem hlotið hafa

styrk úr Kvikmyndasjóði er skylt innan sjö ára frá
frumsýningardegi að afhenda Kvikmyndasafni tvö
eintök kvikmyndar og skal annað eintakið vera
frumeintak eða ígildi þess, sem og annað efni er
varðar kvikmyndina og varð veislugildi hefur.
Nánar skal kveðið á um framkvæmd skila í
reglugerð.

11. gr.
Tekjur Kvikmyndasafns Íslands eru árlegt

framlag í fjárlögum, vaxtatekjur og aðrar tekjur.
Menntamálaráðherra gerir tillögur um fjár-
veitingar á grundvelli fjárhags- og starfsáætlunar
Kvikmyndasafnsins til þriggja ára.

Kvikmyndasafni Íslands er heimilt að taka gjald
fyrir eftirtalda þætti þjónustunnar: Útlán á
kvikmyndum, kvikmyndasýningar, sérvinnslu
skráa og úttak tölvugagna, sérfræðilega heimilda-
þjónustu og hvers konar afritun og fjölföldun, til

Nýtt
frumvarp til
kvikmyndalaga

Helstu breytingar: stofnun Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands, forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar ákveður
úthlutanir en hefur heimild til að ráða úthlutunarnefndir
eða ráðgjafa, Kvikmyndasafnið verður sérstök stofnun.

Frumvarpið hefur verið lagt fram á Alþingi og er
nú til umfjöllunar í Menntamálanefnd. Fyrirhugað er að
það komi til afgreiðslu í haust.

Kvikmyndagerðarmenn eru hvattir til að kynna
sér efni frumvarpsins og koma viðeigandi
athugasemdum til stjórna sinna fagfélaga sem fyrst.



þess að standa straum af launum og efniskostnaði
vegna þessara þátta. Gjaldskrá vegna þessarar
þjónustu skal háð samþykki menntamálaráðherra.

Kvikmyndasafn Íslands skal afla fullnægjandi
heimilda rétthafa samkvæmt höfundalögum svo að
markmið starfsemi Kvikmyndasafns nái fram að
ganga.

IV. KAFLI
Önnur ákvæði.

12. gr.
Menntamálaráðherra er heimilt að skipa

markaðsnefnd kvikmynda til þriggja ára í senn er í
sitji fulltrúar samkvæmt tilnefningum frá iðnaðar-
og viðskiptaráðuneyti, stjórn Kvikmyndamið-
stöðvar Íslands, utanríkisráðuneyti og Útflutn-
ingsráði. Menntamálaráðherra skipar formann
nefndarinnar. Varamenn skulu skipaðir með sama
hætti.

Hlutverk nefndarinnar er að veita innlendum og
erlendum aðilum þjónustu er varðar gerð kvik-
mynda á Íslandi. Nefndinni er heimilt að kynna
Ísland sem vettvang kvikmyndagerðar.

Menntamálaráðherra setur nefndinni erindis-
bréf. Menntamálaráðherra er heimilt að fela
Kvikmyndamiðstöð Íslands rekstur markaðs-
nefndarinnar með sérstökum samningi.

13. gr.
Menntamálaráðherra setur í reglugerð nánari

ákvæði um framkvæmd laga þessara.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu vera komin

að fullu til framkvæmda 1. október 2001. Um leið
falla úr gildi lög um kvikmyndamál, nr. 94/1984,
með síðari breytingum.

Ákvæði til bráðabirgða.
Kvikmyndamiðstöð Íslands og Kvikmyndasafn

Íslands taka við tekjum og eignum Kvikmynda-
sjóðs Íslands. Kvikmyndamiðstöð tekur við rétt-
indum og skyldum Kvikmyndasjóðs gagnvart
viðskiptavinum hans í samræmi við ákvæði laga
þessara.

Umboð núverandi stjórnar Kvikmyndasjóðs
Íslands fellur niður frá gildistöku laga þessara.

Framkvæmdastjóri Kvikmyndasjóðs Íslands er
forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands þar
til nýr forstöðumaður hefur verið skipaður
samkvæmt ákvæðum 4. gr., þó eigi lengur en til 1.
september 2001. Staða framkvæmdastjóra Kvik-
myndasjóðs Íslands skal lögð niður frá og með
þeim tíma er hann lætur af störfum.

Núverandi safnstjóri Kvikmyndasafns Íslands
gegnir störfum forstöðumanns Kvikmyndasafns
Íslands þar til skipað hefur verið í embætti
forstöðumanns að undangenginni auglýsingu.

Lokið skal við að skipa í kvikmyndaráð skv. 2. gr.
laga þessara fyrir 1. júlí 2001.

Athugasemdir við lagafrumvarp
þetta.

Frumvarp þetta er samið á vegum mennta-
málaráðuneytisins og hefur við gerð þess verið
haft samráð við framkvæmdastjóra og stjórn
Kvikmyndasjóðs Íslands og félög kvikmyndagerðar
á Íslandi.

Nýjum kvikmyndalögum er samkvæmt

frumvarpinu ætlað að leysa af hólmi núgildandi lög
um kvikmyndamál, nr. 94/1984, með síðari breyt-
ingum. Eitt meginmarkmið frumvarpsins er að
skýra stjórnsýslulega framkvæmd af hálfu opin-
berra aðila til eflingar íslenskri kvikmynda-
menningu.

Helstu breytingar og nýmæli sem
í frumvarpinu felast frá
núgildandi löggjöf eru þessi:

1. Með frumvarpi þessu er lagt til að tvær
stofnanir sinni þeim verkefnum er nú heyra undir
Kvikmyndasjóð Íslands. Lagt er til að stofnuð verði
Kvikmyndamiðstöð Íslands annars vegar er hafi
með höndum verkefni sambærileg þeim er
Kvikmyndasjóður Íslands hefur sinnt fyrir utan
rekstur Kvikmyndasafns Íslands. – Starfsemi
Kvikmyndasjóðs hefur aukist mjög á undanförnum
árum og þykir heitið Kvikmyndamiðstöð Íslands
lýsa betur margþættu hlutverki opinberra aðila
varðandi stuðning við framleiðslu og dreifingu á
íslenskum kvikmyndum. Nafnið Kvikmyndasjóður
verður notað áfram um úthlutunarsjóð er starfar á
vegum Kvikmyndamiðstöðvar til framleiðslu eða
dreifingar íslenskra kvikmynda. Kvikmyndasafn
Íslands sem nú heyrir undir Kvikmyndasjóð verði
sjálfstæð stofnun. 

2. Lagt er til að sett verði á laggirnar
kvikmyndaráð opinberum aðilum til ráðgjafar um
aðgerðir í kvikmyndamálum. Ráðið taki ekki
ákvarðanir um stjórnsýsluleg eða fjárhagsleg
málefni, enda eru þau á ábyrgð forstöðumanna
Kvikmyndamiðstöðvar og Kvikmyndasafns á
verksviði hvors um sig. 

3. Breytt er ákvæðum um fyrirkomulag
úthlutunar framlaga til kvikmyndagerðar. For
stöðumaður tekur endanlega ákvörðun um
úthlutun framlaga í samræmi við ákvæði í reglu-
gerð sem sett er að fenginni umsögn kvik-
myndaráðs. Þykir nauðsynlegt að skapa stjórn-
völdum meira svigrúm en nú er til að setja
úthlutunarreglur um framlög úr Kvikmyndasjóði
og bregðast þannig við breytilegum þörfum
kvikmyndagerðar án þess að komi til lagabreytinga
í hvert sinn. Öll fjármögnun kvikmyndagerðar
hefur tekið stakkaskiptum síðustu ár, m.a. með
tilkomu ýmissa alþjóðlegra kvikmyndasjóða og
breyttrar úthlutunar úr sjóðum helstu nágranna-
ríkja, en íslenskir framleiðendur leita mikið til
þeirra. Hefur þessi þróun leitt til aukinna tækifæra
fyrir íslenska kvikmyndaframleiðendur og
kvikmyndagerðarmenn á alþjóðlegum vettvangi. Er
nauðsynlegt að lagalegt svigrúm sé fyrir hendi til
að þau geti nýst. 

4. Veitt er heimild fyrir markaðsnefnd sem
gegni því hlutverki að auka atvinnu við kvik
myndagerð hér á landi. 

Athugasemdir við einstakar
greinar frumvarpsins.

Um 1. gr.
Markmið laganna er að efla kvikmyndagerð á

Íslandi í þeim tilgangi að kvikmyndir verði veiga-
mikill þáttur í menningu íslensku þjóðarinnar.

Skilgreining á kvikmynd í 2. mgr. tekur til allra
tegunda kvikmynda án tillits til þess með hvaða
tækni eða aðferðum kvikmynd er framleidd eða
henni komið á framfæri við almenning. Er miðað
við að frumvarpið taki m.a. til kvikmynda sem

framleiddar eru með stafrænni tækni og dreift með
nettengingum um tölvur, t.d. kvikmynda á geisla-
diskum, disklingum eða á öðru sambærilegu
formi, sem og til sýningar á netinu. Eftir atvikum
geta fallið undir þessa skilgreiningu svokölluð
margmiðlunarverkefni, þ.e. samsetning margs
konar efnis, t.d. texta, tals, tónlistar og annarra
hljóða, tölvugrafíkur, myndlistar, ljósmynda, kvik-
mynda og margs fleira, ef myndmál vegur þungt í
framsetningu efnis.

Skilgreiningin á því hvað teljist íslensk kvik-
mynd byggist á því að hún sé unnin og kostuð af
íslenskum aðilum eða sé samstarfsverkefni milli
íslenskra og erlendra aðila. Ísland hefur gerst aðili
að eftirtöldum alþjóðlegum samningum á sviði
kvikmyndagerðar: Evrópusamningi um samfram-
leiðslu kvikmyndaverka, sem samþykktur var í
Strassborg 2. október 1992 en öðlaðist gildi á
Íslandi 1. september 1997, og samframleiðslu-
samningi Íslands og Kanada, sem undirritaður var
í Washington 15. október 1997 og öðlaðist gildi á
Íslandi 2. febrúar 1998.

Um 2. gr.
Í grein þessari er kveðið á um að yfirstjórn

kvikmyndamála samkvæmt lögum þessum heyri
stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra og að
sérstakt kvikmyndaráð skuli vera stjórnvöldum til
ráðgjafar við mótun opinberrar stefnu og aðgerða
á sviði kvikmyndamála. Gert er ráð fyrir að
kvikmyndaráð sé skipað sjö mönnum, sömu
fulltrúum og stjórn Kvikmyndasjóðs samkvæmt
núgildandi lögum en menntamálaráðherra skipi
nú einnig vara formann og við bætist fulltrúi
Samtaka kvikmyndaleikstjóra. Ekki er lengur gert
ráð fyrir til nefningu fulltrúa Námsgagnastofnunar
og Þjóðminjasafns Íslands, sem eiga nú aðild að
stjórninni, þegar fjallað er um málefni er varða
verksvið þessara stofnana. Hlutverk kvikmynda-
ráðs er að vera til ráðgjafar en það tekur ekki
ákvarðanir um stjórnsýsluleg eða fjárhagsleg
málefni.

Um 3. gr.
Í grein þessari er fjallað um verkefni Kvik-

myndamiðstöðvar Íslands og vísast til almennra
athugasemda þar að lútandi. Kvikmyndasjóður
Íslands hefur að hluta til gegnt því hlutverki sem
hér er gerð tillaga um að verði lögfest, þ.e. að
samræma störf og efla íslenska kvikmyndagerð og
íslenska kvikmyndamenningu.

Eitt meginmarkmið Kvikmyndamiðstöðvar
Íslands er að stuðla að eflingu íslenskrar kvik
myndagerðar. Verkefni miðstöðvarinnar eru skil-
greind með svipuðum hætti og í eldri lögum.

Um 4. gr.
Greinin fjallar um forstöðumann Kvikmynda-

miðstöðvar. Sem forstöðumaður ríkisstofnunar ber
hann ábyrgð í samræmi við ákvæði laga nr.
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins, og laga nr. 88/1997, um fjárreiður ríkisins,
að því er varðar forstöðumenn ríkisstofnana. Sett
eru þau starfsgengisskilyrði að forstöðumaður hafi
þekkingu á kvikmyndamálum og íslenskri menn-
ingu almennt.

Um 5. gr.
Í greininni er kveðið á um að fjárveitingar til

Kvikmyndamiðstöðvar skuli ákveðnar í fjárlögum á
grundvelli fjárhags- og starfsáætlunar til þriggja
ára. Slík áætlun hefur verið unnin með gerð
árangursstjórnunarsamnings menntamálaráðu-
neytisins við Kvikmyndasjóð Íslands sem undir-
ritaður var 30. desember 1999. Þá er í gildi
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samkomulag frá 19. desember 1998 milli
menntamálaráðherra og fjármálaráðherra og
samtaka í íslenskri kvikmyndagerð um stefnu-
mörkun til að efla íslenska kvikmyndagerð. Urðu
aðilar sammála um að stefna að því að árlega yrðu
gerðar fimm leiknar íslenskar kvikmyndir í fullri
lengd og að hlutfall framleiðslustyrks úr
Kvikmyndasjóði af kostnaðaráætlun yrði 40%. Þá
varð að samkomulagi að miða við 100 millj. kr.
meðalframleiðslukostnað af hverri íslenskri
kvikmynd í fullri lengd þannig að heildarframlag til
framleiðslustyrkja vegna þessara mynda yrði allt
að 200 millj. kr. árið 2002 að fengnu samþykki
Alþingis við gerð fjárlaga ár hvert. Í samkomu-
laginu var einnig gert ráð fyrir að legðist Menn-
ingarsjóður útvarpsstöðva af samkvæmt nýsam-
þykktum útvarpslögum yrði stofnuð deild innan
Kvikmyndasjóðs sem annaðist heimildarmyndir,
stuttmyndir, sjónvarpsmyndir og aðrar tegundir
kvikmynda. Aðilar voru sammála um að stefna að
því að Kvikmyndasjóður gæti varið 100 millj. kr.
árlega til framleiðslustyrkja til slíkra verkefna.
Þetta ákvæði kom til framkvæmda þegar Menn-
ingarsjóður útvarpsstöðva var lagður niður og
hófust fjárveitingar samkvæmt því árið 2001 með
25 millj. kr. framlagi á fjár lögum.

Um 6. gr.
Hlutverki Kvikmyndasjóðs er breytt frá því sem

er í gildandi lögum í það að vera deild innan
Kvikmyndamiðstöðvar sem veitir framlög til
eflingar íslenskri kvikmyndagerð með styrkjum,
lánum og vilyrðum.

Í greininni er sett það skilyrði að kvikmynd sem
styrkt er af Kvikmyndasjóði skuli hafa íslenska
menningarlega skírskotun nema sérstök menn-
ingarleg rök leiði til annars. Í núgildandi lögum er
byggt á þeirri skilgreiningu að með íslenskri
kvikmyndagerð sé átt við verkefni þar sem
íslenskir aðilar hafa forræði. Þá er gert ráð fyrir því
að kvikmyndir sem hljóta styrk frá Kvikmyndasjóði
séu gerðar með íslensku tali, nema sérstakar
menningarlegar ástæður leiði til annars. Nú þegar
eru til dæmi um slíkt, svo sem kvikmyndirnar Tár
úr steini og María, sem voru að mestu leyti leiknar
á þýsku, enda eðlilegar ástæður þar að baki. Þá
styrkti Kvikmyndasjóður árið 1999 gerð
kvikmyndarinnar Dancer in the Dark, eftir Lars
von Trier, sem er að mestu leyti erlend kvikmynd
og leikin á ensku, en ástæða þótti til að veita
íslenskum meðframleiðanda styrk til að taka þátt í
myndinni þar sem hún hefur íslenskt listrænt
gildi. Myndin er dans- og söngvamynd og tónlist og
söngtextar eftir Íslendinga (Björk Guðmunds-
dóttur og Sjón). Að öðru leyti er greinin efnislega
samhljóða fyrri lögum að því er varðar verksvið
hinnar opinberu kvikmyndastofnunar.

Um 7. gr.
Í grein þessari er fjallað um úthlutun úr

Kvikmyndasjóði. Í samræmi við rekstrarlega
ábyrgð forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar er
það hans hlutverk að ákveða úthlutun úr Kvik-
myndasjóði og skal kveðið á um í reglugerð með
hvaða hætti úthlutanir skuli undirbúnar.

Varðandi úthlutun úr Kvikmyndasjóði er tekið
fram að stjórninni er heimilað að veita framlög til
eflingar íslenskri kvikmyndagerð, hvort heldur er í
formi styrkja, lána eða vilyrða, en vilyrði eru
styrkloforð veitt eitt ár fram í tímann. Árið skal sá
sem vilyrðið hlýtur nota til að ná fullri fjármögnun
til kvikmyndarinnar. Náist það markmið ekki fellur
vilyrðið niður. Er talið eðlilegt að lögbinda það

fyrirkomulag sem hefur tíðkast undanfarin ár og
þótt takast vel. Fær forstöðumaður með þessu móti
nokkurt svigrúm til að ákveða hvers konar framlög
falli best að einstökum kvikmyndaverkefnum. Að
öðru leyti vísast til athugasemda við 9. og 10. gr.

Mikilvægt er að í reglugerð þeirri sem sett
verður að fenginni umsögn kvikmyndaráðs verði
byggt á því markmiði að veita framlög til allra
tegunda kvikmynda. Þá skal í reglugerð nánar
kveðið á um meginskiptingu framlaga úr Kvik-
myndasjóði til einstakra greina kvikmyndagerðar,
þ.m.t. til leikinna kvikmynda, heimildamynda,
stuttmynda, teiknimynda, innlendrar dagskrár-
gerðar fyrir sjónvarp og annarra tegunda
hreyfimynda, sbr. 2. mgr. 1. gr., þ.m.t. framlög til
margmiðlunarverkefna, enda falli þau undir
skilgreiningu 2. mgr. 1. gr., hvort sem er til
undirbúnings þeirra, framleiðslu eða dreifingar.

Framlög úr Kvikmyndasjóði geta runnið til
íslenskrar kvikmyndagerðar á hvaða stigi fram-
leiðslu hennar eða dreifingar sem er. Heimilt er að
veita framlög til markaðssetningar og kynningar
kvikmynda. Framlög geta verið styrkir, lán eða
vilyrði.

Í reglugerð er heimilt að kveða á um skipan
sérstakra úthlutunarnefnda sem og ráðningu
kvikmyndaráðgjafa. Er hér lagt til að fallið verði frá
þeirri tilhögun samkvæmt núgildandi lögum að
sérstök úthlutunarnefnd annist úthlutun úr
Kvikmyndasjóði og þess í stað veitt svigrúm til
þess að ákveða tilhögun undirbúnings úthlutunar
án þess að koma þurfi til lagabreyting í hvert sinn
auk þess sem mögulegt er að úthluta til kvik-
myndagerðar oftar en einu sinni á ári. Það gefur
enn fremur svigrúm til þess að fela sérstökum
kvikmyndaráðgjöfum að meta listrænt gildi
kvikmyndaverkefna, aðstoða við undirbúning
úthlutunar fjárframlaga til einstakra verkefna eða
vera forstöðumanni til aðstoðar við einstök
verkefni sem hann hefur tekið ákvörðun um að
styðja. Fyrirmyndin er sótt m.a. til Norðurlanda þar
sem slík tilhögun hefur þótt gefast vel.
Forstöðumaður setur kvikmyndaráðgjafa erindis-
bréf innan ramma gildandi laga og reglugerða og
ber hann ábyrgð í starfi sínu gagnvart forstöðu-
manni.

Um 8. og 9. gr.
Nokkuð ítarlegri ákvæði eru í frumvarpinu um

hlutverk og starfssvið Kvikmyndasafns en í
gildandi lögum. Jafnframt er vikið í þessari grein
að sérstöku hlutverki Kvikmyndasafns Íslands
samkvæmt ákvæðum laga um skylduskil til safna,
en frumvarp þess efnis hefur verið lagt fyrir
Alþingi. Lagt er til að Kvikmyndasafn Íslands verði
rekstrarlega sjálfstæð stofnun en tilheyri ekki
rekstri Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og forstöðu-
maður beri ábyrgð á rekstri safnsins í samræmi
við ákvæði starfsmannalaga og fjárreiðulaga.

Um 10. gr.
Þessi grein er nýmæli. Með henni er gert

lögskylt að afhenda Kvikmyndasafni tvö eintök
kvikmyndar en í gildandi lögum er um heimildar-
ákvæði að ræða. Gert er ráð fyrir að nánar verði
kveðið á um skylduskilin í reglugerð eða lögum um
skylduskil til safna.

Um 11. gr.
Ákvæðið er efnislega óbreytt frá gildandi lögum

en áréttað að safnið skuli afla heimilda rétthafa
samkvæmt höfundalögum svo að markmiðum
starfsemi Kvikmyndasafns verði náð. Þá er í
greininni kveðið á um gjaldtökuheimildir

stofnunarinnar.
Um 12. gr.
Svokallaðar markaðsnefndir kvikmynda eru

starfandi í flestum Evrópulöndum og í ein stökum
ríkjum Bandaríkjanna. Þær hafa það hlutverk að
gera viðkomandi lönd eða borgir að sögusviði eða
upptökustað erlendra kvikmynda, bæði í þeim
tilgangi að auka atvinnu við kvikmyndagerð á
viðkomandi stað og að koma landinu á framfæri
við áhorfendur hvarvetna í heiminum. Nú þegar
hafa ýmis íslensk fyrirtæki sérhæft sig í þjónustu
við erlend kvikmyndafyrirtæki og gæti markaðs-
nefndin nýst þessum fyrirtækjum við frekari
eflingu á þessu sviði.

Um 13. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar.
Um 14. gr.
Greinin þarfnast ekki skýringar. Vegna þess að

skipan stjórnar Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og
skipun framkvæmdastjóra stofnunarinnar krefst
nokkurs undirbúnings er gert ráð fyrir að lög þessi
komi ekki til fullra framkvæmda fyrr en 1. október
2001.

Um ákvæði til bráðabirgða.
Í ákvæði til bráðabirgða eru settar skýrar reglur

um hvernig standa skuli að undirbúningi skipunar
fyrstu stjórnar Kvikmyndamiðstöðvar Íslands og
skipun forstöðumanna Kvikmyndamiðstöðvar og
Kvikmyndasafns.

Fylgiskjal.
Fjármálaráðuneyti, fjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til
kvikmyndalaga.

Í frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á
stjórnsýslulegri framkvæmd ríkisins á kvikmynda-
málum og lögbundnar skyldur þess auknar. Eftir-
farandi nýmæli í frumvarpinu gætu haft áhrif á
kostnað ríkisins:

Lagt er til að stofnað verði sjö manna kvik-
myndaráð í stað núverandi fimm manna stjórnar
Kvikmyndasjóðs Íslands. Áætlað er að þessu fylgi
0,2 m.kr. aukin útgjöld á ári.

Lagt er til að meðferð umsókna og fyrirkomulagi
úthlutunar verði breytt. Í stað þriggja manna út-
hlutunarnefndar samkvæmt gildandi lögum ákveði
forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar Íslands
styrkina í samræmi við nánari reglur sem kveðið
verður á um í reglugerð sem menntamálaráðherra
setur. Í reglugerðinni verður m.a. kveðið á um störf
úthlutunarnefnda og kvikmyndaráðgjafa. Ekki eru
forsendur til að meta áhrif breytts fyrirkomulags á
útgjöld ríkisins.

Kvikmyndamiðstöð Íslands mun samkvæmt
frumvarpinu annast sambærileg verkefni og Kvik-
myndasjóður Íslands gerir samkvæmt gildandi
lögum séu verkefni kvikmyndasafns undanskilin.
Fjármálaráðuneytið telur að breytt orðalag í
upptalningu verkefna gefi ekki tilefni til að auka
útgjöld.

Frumvarpið felur í sér að Kvikmyndasafn Íslands
verði gert að sérstakri ríkisstofnun og lögbundið
hlutverk þess aukið, en safnið hefur starfað innan
vébanda Kvikmyndasjóðs. Fyrst skal telja að safnið
hefur staðið fyrir sýningum á kvikmyndalist og
gerir frumvarpið ráð fyrir að það verði bundið í lög.
Safnið hefur endurgjaldslaus afnot af Bæjarbíói í
Hafnarfirði til ársins 2011 samkvæmt samningi við
Hafnarfjarðarbæ. Ríkið hefur tekið þátt í kostnaði
við endurnýjun húss og búnaðar og er áætlað að 19
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m.kr. þurfi til að ljúka verkinu umfram það sem
vilyrði hafa verið veitt fyrir. Ekki liggur ná-
kvæmlega fyrir hversu stór hluti gæti fallið í hlut
ríkisins, en í þessari kostnaðarumsögn verður
miðað við 14 m.kr. Talið er að það geti kostað um
28 m.kr. að halda uppi sýningum alla daga
vikunnar en til þessa hefur ekki verið starfsemi í
húsinu. Áætlun safnsins gerir ráð fyrir að stærsti
hluti kostnaðarins verði borinn af styrkjum og
aðgangseyri, en ríkið leggi til allt að 5 m.kr. Í öðru
lagi er lagt til að safninu verði ætlað að safna,
varðveita og hafa eftirlit með skylduskilum efnis.
Við þetta starfa tveir menn og er áætlað að fjölga
þurfi um allt að þrjá til viðbótar auk þess sem bæta
þarf tækjabúnað. Áætlað er að aðeins 10%
kvikmynda í safninu hafi verið skráðar, afritaðar á
myndband og settar í umbúðir sem tryggja
varðveislu þeirra. Í kostnaðaráætlun með frum-
varpi til laga um skylduskil safna er talið að árlegur
rekstrarkostnaður Kvikmyndasafns og Landsbóka-
safns Íslands – Háskólabókasafns vegna skyldu-

skila kvikmyndaefnis muni aukast um 13–16 m.kr.
og stofnkostnaður nema 26–32 m.kr. Í þriðja lagi er
gert ráð fyrir sem lögbundnu hlutverki safnsins að
sjá um viðhald og endurgerðir á kvikmyndum
safnsins. Engar upplýsingar eru til um þörf fyrir
endurgerð kvikmynda safnsins, en lauslega er
áætlað að 1–3 m.kr. kosti að endurgera eina
kvikmynd. Í fjórða lagi verður safninu ætlað að
skapa aðstöðu til að stunda kvikmyndafræðilegar
rannsóknir. Talið er að koma megi upp lág
marksaðstöðu með óverulegum tilkostnaði. Í
fimmta lagi er lagt til að safninu verði ætlað að efla
kvikmyndamenningu á Íslandi, án þess að tilgreint
sé hvernig að því skuli staðið. Árlegur kostn-
aðarauki vegna þessa þáttar gæti hugsanlega verið
á bilinu 0,5–4 m.kr. eða eftir því sem fjárveitingar
leyfa. Að lokum er talið að aukin verkefni og
sjálfstæði safnsins leiði til þess að efla þurfi
fjármálastjórnun og aðra stoðþjónustu innan
safnsins sem gæti kostað 4–5 m.kr. á ári. Þegar á
heildina er litið er talið að þetta frumvarp og

frumvarp um skylduskil leiði til þess að útgjöld
ríkisins til Kvikmyndasafns og verkefna sem
tengjast skilduskilum á kvikmyndaefni aukist um
40–46 m.kr. vegna stofnbúnaðar og um 19–33 m.kr.
vegna árlegs rekstrar.

Gert er ráð fyrir að menntamálaráðherra verði
heimilt að skipa markaðsnefnd kvikmynda til að
veita þjónustu vegna töku á kvikmyndum á Íslandi
og kynna Ísland sem vettvang kvikmyndagerðar.
Samkvæmt frumvarpinu er ekki tekið fram að þeir
sem notfæra sér þjónustu nefndarinnar greiði
kostnaðinn. Lauslega er talið að rekstrargjöld
ríkisins aukist um 1–5 m.kr. á ári vegna þessa eða
eftir því sem fjárveitingar verða ákveðnar.

Að öllu samanlögðu er talið að þetta frumvarp og
frumvarp um skilduskil leiði til 40–46 m.kr.
stofnkostnaðar og 20–38 m.kr. hækkunar
rekstrarkostnaðar kvikmyndamála frá því sem nú
er.
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Hvort sem við erum
kristin eða ekki verður
ekki framhjá því horft

að vestrænt menningarsam-
félag er mjög mótað af
gyðingdómi og kristinni trú.
Það þarf því ekki að koma á
óvart að vestræn menning er mjög lituð af biblíulegum gildum og táknum,
og á það jafnt við um myndlist, bókmenntir og kvikmyndir. Trúarleg stef í
kvikmyndum hafa lengi vel verið vanrækt og er þar mest við guðfræðinga
að sakast, sem hafa afmarkað rannsóknir sínar að miklu leyti við Biblíuna og
tilurð hennar. Á síðustu áratugum (og þá sérstaklega á síðustu árum) hafa
guðfræðingar hins vegar í auknu mæli farið að skoða nútíma menningu í
guðfræðilegu ljósi, þ.m.t. kvikmyndir.

Rannsóknarhópurinn Deus ex cinema var stofnaður þann fjórða júlí, árið
2000 en markmið hópsins er að rannsaka trúarstef í kvikmyndum. Deus ex
cinema skipa jafnt guðfræðingar og fræðimenn af öðrum sviðum (þ.m.t.
bókmennta- og kvikmyndafræðingar) en hópurinn hefur vikulega komið
saman í heimahúsum og skoðað kvikmyndir í guðfræðilegu ljósi. Einnig
höfum við öðru hvoru haldið helgarsýningar úti á landi. Á aðeins tíu
mánuðum höfum við því séð um 60 kvikmyndir. Þess hefur verið gætt að
hafa fjölbreytni í vali kvikmynda, hvað varðar aldur, uppruna, tegund,
vinsældir og gæði.

Á síðustu mánuðum hafa félagsmenn í Deus ex cinema unnið að bók um
trúarstef í kvikmyndum og er bókin væntanleg í sumar. Þar verður að finna
greinar um einstakar kvikmyndir eins og Gestaboð Babettu, Magnolíu og
Blade Runner sem og greinar um ákveðin þemu eins og Jesúmyndir og
kristsgervinga í kvikmyndum og guðfræðileg stef í vampírumyndum.
Markmið hópsins er að bókaútgáfa af þessu tagi verði fastur liður í
framtíðinni. Deus ex cinema mun standa fyrir ráðstefnum í framtíðinni en
stefnt er að því að sú fyrsta verði í kjölfar útgáfu bókarinnar. Þá höfum við
einnig komið upp nokkuð góðu rannsóknarbókasafni í þessum fræðum, en
bókakosturinn er hýstur á rannsóknarstofu Guðfræðistofnunar.

Nú nýlega settum við upp vefrit á netinu (www.dec.hi.is) en þar er verið
að byggja upp gagnabanka um trúarstef í kvikmyndum. Í gagnagrunninum
eru kvikmyndir greindar eftir tilvísunum í trúartexta (eins og Jh 1 eða
Kóraninn), persónur í trúartextum (eins og Adam og Evu), sögulegar
trúarpersónur (eins og Jóhönnu af Örk), guðfræðileg stef (eins og

kristsgervinga eða synd),
siðferðileg álitamál (eins og
dauðadóma), trúartákn (eins
og kross eða davíðstjarna),
trúarembætti (eins og nunnur,
kórdrengi eða presta), helgi-
staði (kirkju, grátmúrinn,

mosku) trúaratferli (eins og bænir) og trúarreynslu (eins og opinberun). Sá
sem vill t.d. rannsaka nunnur í kvikmyndum getur því einfaldlega slegið inn
leitarorðið ,,nunna“ og fengið um leið allar kvikmyndir í gagnagrunninum
þar sem nunnur koma fyrir. Á sama hátt má leita að myndum þar sem sagan
af Kain og Abel kemur fyrir, myndum með kristsgervingum og svo mætti
lengi telja. Á vefnum er starfrækt ritstýrt veftímarit og er það opið öllum
fræðimönnum. Að lokum er hægt að finna nákvæmar upplýsingar um flest
sem viðkemur rannsóknarhópnum á síðunni, hvort sem það eru sýningar,
útgáfur, uppákomur eða upplýsingar um félagsmenn.

Félagar í Deus ex cinema hafa einnig unnið að sjálfstæðum verkefnum og
má þar t.d. nefna lokaritgerð Ingólfs Hartvigssonar um Dekalog seríu
Kieslowskis, nokkrar greinar Gunnars J. Gunnarssonar lektor í Bjarma, grein
dr. Gunnlaugs A. Jónssonar prófessors um trúarstef í kvikmyndum í Heimi
kvikmyndanna og bókina Saltarinn, trúarstef og stríðsmyndir sem undir-
ritaður vann sem nýsköpunarsjóðsverkefni á síðasta ári. Einnig hafa
meðlimir hópsins haldið fjölmarga fyrirlestra og dr. Gunnlaugur A. Jónsson
hefur haldið nokkur námskeið í guðfræðideild Háskóla Íslands á
undanförnum árum um menningarleg áhrif Biblíunnar, en þar hafa
kvikmyndir jafnan verið teknar fyrir.

Í innganginum að bókinni Heimur kvikmyndanna sem kom út árið 1999
segir Guðni Elísson lektor, ritstjóri bókarinnar, að henni hafi verið ,,ætlað að
skapa eyður í umræðu Íslendinga um kvikmyndir“ . Að vissu leyti má því
segja að Deus ex cinema hafi svarað kalli Guðna en markmið okkar er
einmitt að fylla upp í eina af þeim fjölmörgu eyðum sem Heimur kvik-
myndanna skapaði. Á sama tíma erum við einnig að fylgja fræðistraumum
nútímans en sífellt meiri áhersla er lögð á þverfaglegar rannsóknir. Það er
von okkar að þessi nýbreytni eigi eftir að mælast vel fyrir hjá áhugamönnum
um kvikmyndir og að rannsóknir okkar eigi eftir að nýtast sem flestum.

Þorkell Ágúst Óttarsson.

Guð á hvíta tjaldinu
Deus ex cinema: rannsóknarhópur um trúarstef í kvikmyndum
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Einar Már Guðmundsson 

Sagnagerð
augans

Áþann hátt skrifaði Halldór Laxness um
amerískar kvikmyndir árið 1928.  Halldór
bendir ennfremur á að fræðslustjórar,

trúboðar og bindindisfrömuðir megi sín lítils við
hliðina á gljástirnum hvíta tjaldsins: að meira
mark sé tekið á Douglasi Fairbank en Ásgeiri
Ásgeirssyni. 

Og hvers mega sín Kjarval og Einar Ben. við hlið
hins volduga Metro-Goldwyn-Mayer-félags?
"...þjóðin leggur árlega í vasa andlausra og
mentunarsnauðra kvikmyndamilljónunga í Holly-
wood meira fé fyrir þessa ælu þeirra en hún hefur
lagt af mörkum til íslenskra snillinga frá því er
land byggðist." 

Þannig heldur Halldór áfram en texti sá sem hér
er vitnað til er úr ritgerðinni Kvikmyndin ameríska
1928, sem prentuð er í Alþýðubókinni.

Nú mætti halda að þarna sé Halldór Laxness í
viðbragðsstöðu menningarvitans: hinir háfleygu
vængir hans fúlsi við lággróðrinum, að kvikmyndin
sem slík fari fyrir brjósið á honum, að hann sjái
ofsjónum yfir þessum volduga miðli og sé
óttasleginn um framtíð bleklistarinnar frammi
fyrir spjátrungum bíómyndanna.

En svo er ekki. Halldór Laxness álítur kvik-
myndina stórmerkilegt listform. "Ég sé ekki hvernig
hægt er að neita því að kvikmyndin, og þá ekki síst
hin talandi kvikmynd, sé sem tjáningarmiðill
einhver fullkomnasta uppgötvun menningar
vorrar," segir hann. 

Á hinn bóginn er hann ekki sáttur við það
hvernig listform þetta er notað, hve möguleikar
þess eru vannýttir og hve lítið það fær að blómstra
sem alvöru listform. 

"Kvikmyndin er verkfæri mannhatara til að þess
að gera afturhaldinu mat úr æsingafýsn þess hluta
amerísku þjóðarinnar sem er fáfróður," segir hann

á einum stað, og á öðrum:
"Síðast en ekki síst er
kvikmyndin taltól forrétt-
indastéttanna til þess að
hælast af brautargengi sínu
við skrílinn og hvetja hann
til lotningar á mætti auðs-
ins og dýrð."

Halldór Laxness nefnir
dæmi um meistara sem
breyst hafa í bjána um leið
og gullsprotinn hefur snert
þá, en sjálfur hafði hann jú
haldið til Hollywood í von
um að verða handrits-
höfundur og ef til vill er það

sú reynsla, ásamt almenn-
um þjóðfélagsviðhorfum, sem mótar niðurstöður
hans.

Hann lítur með öðrum orðum svo á að
takmarkanir kvikmyndalistarinnar séu af þjóð-
félagslegum toga, að listgreinin fái ekki að
blómstra vegna voldugra hagsmunaaðila sem
fremur vilja nota hana til að tryggja stöðu sína en
að hlúa að skapandi kröftum og rækta andann í
skugga trjánna. 

Það er auðvitað hægt að taka þennan nú
rúmlega sjötuga texta og segja: Svona skrifuðu
menn þá, eða, athyglisverð viðhorf hjá Halldóri
miðað við stund og stað. Þó er ef til vill viturlegra
að standa upp og spyrja: Hvað hefur breyst? Er
Hollywood sama fávitahælið og hann lýsir eða hafa
menn vitkast þar um slóðir? Eru áhrif þessa
miðpunktar kvikmyndanna jafn afgerandi nú og
þegar nýjabrum bíómyndanna
var sem mest?

Á því leikur enginn vafi að
yfirbragð kvikmyndanna hefur
breyst; svo gífurlegar hafa
tækniframfarirnar verið. Engu
að síður eru grunnþættirnir
þeir sömu, hinar stöðluðu
klisjur hafa ekkert breyst.
Elskendurnir fallast í faðma að
sögulokum, skúrkarnir fá
makleg málagjöld og draumar
kotungsins rætast.

Þannig hefur kvikmyndin
verið frá upphafi; miðill þar
sem goðsagnir þjóðfélagsins
ganga upp. Þó að ekki sé
beinlínis trúverðugt að láta
götustráka nútímans enda í
sunnudagaskóla eða skurðgraf-

arann á forsetastóli gægjast slíkar þjóðsögur ávallt
fram og fylla hina myrkuðu sali fölskum vonum og
klökkva.

En hvað hefur breyst? Að minnsta kosti má af og
til sjá í blöðum að allt upp undir fjórðungur
þjóðarinnar hafi sótt einhverja aulamynd frá
Hollywood á meðan góð málverkasýning prísar sig
sæla með brot af sama fjölda og skáldsaga telst
vera á allra vörum ef um eitt prósent þjóðarinnar
festir kaup á henni.

Að vísu gengur ein og ein "öðruvísi" mynd og
víða má sjá þess merki að kvikmyndagerð
"smáþjóða" og myndir utan alfaraleiðar komist til
skila og séu jafnvel sýndar lengi í bíó.

En þó að byltingar hafi átt sér stað í tækni og ytri
búnaði ýmsum, eru þær breytingar sem átt hafa
sér stað síðan Halldór Laxness skrifaði um
kvikmyndina amerísku, fremur áherslubreytingar
en eðlisbreytingar.

Stjórnun hinna voldugu hagsmunaaðila er ef til
vill ekki með jafn beinum hætti og áður, enda
hefur markaðsþjóðfélagið, sem áður hét auðvalds-
þjóðfélag, fyrir löngu gert sér ljóst að það er einnig
markaður í andstöðunni gegn því. 

Þjóðfélagslegu kvikmyndirnar frá sjöunda ára-
tugnum eru ef til vill dæmi um það. Sé markaður
fyrir óþægilegar skoðanir er allt í lagi að hampa
þeim um hríð, auk þess sem róttæku þjóðfélags-
myndirnar spruttu af vissri innri þörf, þar sem
áherslan á ameríska drauminn í Hollywood hafði
alið af sér þversögn hliðstæða þeirri sem
Grænlendingar upplifðu gagnvart Danmörku þegar
þeir í kennslubókum og áróðri danskra yfirvalda
skynjuðu danskt þjóðlíf sem eina samfellda

tívolíferð; þannig stakk
eymd flestra "þriðja
heims þjóða", þar sem
Bandaríkjamenn fjár-
festu mikið, illilega í stúf
við íburð Hollywood-
myndanna.

Markaðslögmálin í
kvikmyndaiðnaðinum
eru ekki síðri harðstjóri
en ályktanir sovéska
kommúnistaflokksins
heitins voru þeim sem
urðu að lúta þeim. Sá
sem ekki framfylgdi
ályktunum flokksins gat
búist við því að hverfa af
sjónarsviðinu. Eins fer
fyrir kvikmyndafram-
leiðandanum sem ekki

"Oft má sjá í blöðum okkar allharða dóma

um leirburð og annan þvætting sem ritaður er

á Íslandi og gefinn út í bókarformi. En allur

sá leirburður og þvættingur sem birst hefur á

íslensku í ræðu og riti frá landnámstíð er

hégómi hjá þeirri stórframleiðslu af

myndleirburði er flæðir yfir land vort frá

Ameríku."

Halldór Laxness fór mikinn í Alþýðubók-
inni um kvikmyndina, taldi hana verkfæri
mannhatara í Hollywood en um leið
“einhverja fullkomnustu uppgötvun
menningar vorrar.”
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nær markaðslögmálunum undir vald sitt, hann
hvílir gleymdur og grafinn á eftir einsog
stjörnurnar sem hrapa til jarðar. Af þessu sprettur
ritskoðun og afskiptasemi á verkum höfunda og
leikstjóra þannig að hæpið er að tala um frjálsa
listsköpun. 

Frá upphafi er veldi kvikmyndarinnar mest í
Bandaríkjunum og ef til vill er kvikmyndin sú
útflutningsvara þeirrar þjóðar sem fest hefur lífstíl
hennar hvað rækilegast í sessi. Varla er til það
krummaskuð í heiminum þar sem amerísk
matreiðsla er ekki í hávegum höfð og má með
vissum rétti segja að kvikmyndin sem fulltrúi
ameríska draumsins hafi verndað bandarískt
þjóðfélag með mun slyngari hætti en sjálft
Þjóðvarðliðið. Áróðursstríð Rússa í gegnum Fréttir
frá Sovétríkjunum, með litskreyttum myndum af
dráttarvélum og orðumprýddum offísérum, var
einsog hver annar brandari við hlið glans-
myndanna frá Hollywood. 

Að bera saman ólíkar listgreinar út frá aðsókn
og sölu, einsog hér hefur verið gert, getur verið
afar villandi og segir engan veginn alla söguna. Á
löngum tíma má gera ráð fyrir að fleiri Íslending-
ar sjái málverk eftir Kjarval en einhverja vellumynd
frá Hollywood. Innan kvikmyndanna eru líka
greinar, svipað og innan bókmenntanna. Sjoppu-
bókmenntir og flugvallareyfarar nálgast megin-
flæðið eða miðjumoðið í kvikmyndunum. 

Eins eru allar þessar listgreinar, kvikmynda-
listin, bókmenntirnar og myndlistin tengdar órofa
böndum, svo mjög að spurningin um eggið og
hænuna getur í sumum tilfellum orðið býsna
áleitin. Það gefur til dæmis augaleið að kvikmynd
og saga eru svo nátengd fyrirbæri að ekki úr vegi
að nefna kvikmyndalistina sagnagerð augans.

Í kvikmyndinni sameinast sjónleikurinn og
ljósmyndin, en jafnvel ljósmyndin þótti undarleg
bylting á sínum tíma og töldu sumir að hún myndi
ganga af málverkinu dauðu og langt fram á þessa
öld var til gamalt fólk sem neitaði að láta taka af
sér ljósmyndir, af því að það trúði því að ef tekin
væri af því mynd gæti sálin horfið úr líkama þess.
Áfergja nútímamannsins í að láta ljósmynda sig
kann að stafa af því að hann sé með öllu sálarlaus. 

En gagnstætt ritlistinni, sagnagerð hugans, sem
teygir sig langt aftur í aldir, einskorðast kvik-
myndalistin við öldina sem nú er að líða. Tutt-
ugasta öldin er fyrsta öldin sem fer í bíó, varpar
draumum sínum á tjaldið og horfir á sjálfa sig
einsog í spegli.

Í raun og veru er það furðulegt að gömlu
Rómverjarnir skuli ekki hafa getað farið í bíó, en í
framtíðinni kann að verða horft til þessarar aldar
sem upphafs aldar kvíkmyndarinnar, svipað og
þegar litið er til grískrar eiraldar eftir upp-
sprettulindum vestrænnar sagnalistar. Kannski
verða gömlu Chaplinmyndirnar taldar Hómers-
kviður kvikmyndanna, en þær sýna jafnframt að
óhemju tækni hefur ekki náð að trompa einfald-
leikann í búningi góðrar sögu. 

Kvikmyndalistin er sameining ljósmyndar og
leiklistar, en líktog leiklistin hvílir hún á sagna-
gerð. Hugurinn sviðsetur ritverkin en myndmálið
talar beint til augans.  

Það er auðvitað talsverður munur á kvikmynd og
skáldsögu. Við gerð kvikmyndahandrits gildir ekki
lengur það frjálsræði sem aldagömul sagnalistin
hefur lagt rithöfundunum upp í hendurnar.

Í skáldsögu getur setning um veðrið eða
hugleiðing úr sálardjúpunum brúað bilið á milli
atvika. Allir slíkir mælikvarðar eru horfnir þegar

kvikmyndahandrit er annars vegar.
Engu að síður lýtur kvikmynd lögmálum

sagnalistar og skráir sig þannig inn í sagnahefð.
Milljónir dollara og ótal tæknibrellur bjarga ekki
lélegri sögu; ekki frekar en að api breytist í mann
þó að hann setji upp hatt.

Sú hugsun að allir kvikmyndagerðarmenn séu
þrælar einnar forskriftar er misskilningur af sama
toga og ef menn tryðu því að öllum rithöfundum
væri ætlað að skrifa reyfara eða semja gamansögur
um menn sem vinna þvottavélar í happadrætti; en
höfnun á viðteknum formúlum er einmitt eitt
megin einkennið á frjóustu kvikmyndagerðar-
mönnum samtímans.

Leiðin til að segja sögu í kvikmynd tekur
auðvitað mið af því alþjóðlega myndmáli sem
kvikmyndin er; enginn vafi á því. En á hinn bóginn
er hún háð sínum staðbundnu aðstæðum og hlýtur
að sækja í þá sagnabrunna sem til staðar eru í
hverri þjóðmenningu fyrir sig. 

Það er hæpið að Evrópubúar keppi við
Hollywodd-framleiðslu Bandaríkjamanna á sviði
bíómynda sem fjalla um mannætur með sálfræði-
menntun, en kreppa hollývúdd-framleiðslunnar
birtist skýrast í innihaldsleysi slíkra mynda. Á hinn
bóginn eiga Evrópubúar sínar gömlu aðferðir við
að segja sögu, sinn bókmenntalega skilning á
heiminum.

Á meðan sá skilningur einkennir bestu
evrópsku myndirnar á persónusköpun hinnar
stöðluðu hollývúdd-myndar nútímans sér fremur
hliðstæðu í teiknimyndasögum en bókmenntum,
þó að vissulega séu ánægjulegar undantekningar
frá því.

Höfundur skrifaði handrit kvikmyndarinnar Englar alheimsins,
sem hlaut Edduverðlaunin árið 2000.
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Síðustu helgina í apríl gafst mönnum kostur á að sjá úrval heimildar- og
stuttmynda frá  síðustu Nordisk Pananora hátíð, þ.á.m. verðlaunamynd-
irnar í báðum flokkunum, og fóru sýningar fram í Norræna húsinu.

Ætlun-in er að þessi Mini Panorama hátíð verði árlegur viðburður í
framtíðinni og að hún fái inni í Háskólabíói strax á næsta ári. Jafnframt ætla
aðstandendur að reyna að fá myndirnar framvegis á filmu en ekki videói eins
og menn urðu að sætta sig við að þessu sinni.

SÆNSK FJÖLSKYLDUKRUFNING
Þessi fyrsta Mini Panorama á Íslandi hófst með sýningu á verðlauna-

myndinni í flokki heimildarmynda, Min mamma hadde fjorton barn, eftir
Svíann Lars-Lennart Forsberg. Þessi fremur óræði titill skýrist af því að í
Svíþjóð þótti það aldeilis saga til næsta bæjar um miðja 20. öldina að kona

skyldi eignast fjórtán börn. Vonandi eru núna komnar til skjalanna einhverjar
innflytjendafjölskyldur frá jaðarsvæðum Evrópu sem eru að gera einhvern
skurk í barneignarmálum Svía.

Fjölskyldan í þessari mynd var reyndar stærsta fjölskyldan í Svíþjóð á sínum
tíma og varð landsfræg fyrir og vinsælt framhaldsefni í blöðunum. Til er
gríðarlegt safn blaðaljósmynda sem dekka alla helstu viðburði fjölskyldu-
lífsins, afmælisveislur, lautarferðir, strandferðir og hvaðeina, og úr þessu
myndefni moðar höfundurinn. “Ljósmyndin er lygi” er hann að segja í þessari
mynd og hefst handa um að greina frá hinni raunverulegu fjölskyldusögu að
baki ljósmyndunum. Þetta er ekta fjölskyldudrama og svo sterkt og grípandi að
áhorfandanum gleymist það um leið að hann er að horfa á röð af ljósmyndum
en ekki lifandi myndir.

ÓGNARSTJÓRN STALÍNS OG 
VEGALAUS ÍRANI Í PARÍS

Hinar tvær heimildarmyndirnar eru eftir Tómas Gíslason, sem er Dani af
íslenskum ættum, og Alexis Kouros, sem er Finni af írönskum ættum. Mynd
Tómasar, Den höjeste straf, er um ferð formanns danska kommúnista-
flokksins, Ole Sahn, til ríkisskjalasafnsins í Moskvu til að grafast fyrir um
afdrif samlanda síns sem vann fyrir Sovétstjórnina á millistríðsárunum og
hvarf skyndilega árið1937. Vanalegast eru myndir af þessu tagi gerðar undir
merkjum fræði- eða rannsóknarblaðamennsku; áherslan er á að hafa uppi á
upplýsingum, setja staðreyndir málsins í skýrt orsakasamhengi og segja
skipulega og valdsmannslega frá. Tómas - sem hóf sinn feril sem klippari og
klippti m.a. Skyttur Friðriks Þórs Friðrikssonar - hefur meiri áhuga á alls kyns

núönsum og spursmálum - andrúmi staðanna, áferð hlutanna, sálfræði
persónanna - og því að skapa hughrif hjá áhorfendum og bjóða þeim að draga
sínar eigin ályktanir. Stundum dettur þessi mynd óneitanlega út í hrein
artífartíheit en á mörgum köflum er hún mjög áhrifamikil. Tilfinningamiðja
myndarinnar er frásögnin af fangelsinu sem Arne Munch Pedersen var varpað
í árið 1937 í einni af hreinsanahrinum Stalíns, yfirboðara hans. Þar sem hann
bjó við ómanneskjulegar aðstæður, pyntingar og yfirheyrslur sem stóðu
linnulaust yfir í þrjú ár eða uns hann bugaðist og lést vegna ills aðbúnaðar.
Haft var upp á fjörgömlum manni sem hafði verið samtíma dananum í þessu
frangelsi og hans framlag var eiginlega sterkasti þátturinn í þessari mynd.
Maðurinn var gjörsamlega ófær um að tjá sig; gat ekki komið frá sér einni
samhangandi setningu. Vegna þess að engin orð eru fær um að koma til skila
þessari reynslu.

Alexis Kouros leitar líka
söguefnis utan Norðurland-
anna. Mynd hans er um
einn frægasta Írana síðari
tíma, mann sem var fastur
passi í heimsfréttunum í
mörg ár fyrir það að hafa
gert de Gaulle flugvöll að
heimili sínu og búa þar í 12
ár. Athyglin sem málið vakti
- maðurinn hafði týnt
pappírunum sínum og
komst í rauninni hvorki
lönd né strönd - hefur
eflaust átt sinn þátt í því að
yfirvöld í Frakklandi og
Belgíu hunskuðust fyrir
rest til að skaffa honum
flóttamannapassa og land-
vistarleyfi og hefst þessi
mynd um það leyti. Loks er
Alfreð hinn íranski frjáls úr
þessari sérkennilegu prís-
und.  En þá bregður svo við
að hann tregðast við að

hafa sig á braut. Og er með ýmsan einkennilegan fyrirslátt í því sambandi.
Getur það verið að maðurinn afberi það ekki að stíga út úr sviðsljósi
heimspressunnar? Eða er hann hreinlega skelfingu lostinn yfir að þurfa að
yfirgefa ból sitt - þar sem hann hefur alfarið getað reitt sig á velvild
ókunnugra, flugvallarstarfsmanna, farþega og fjölmiðlamanna, í tólf löng ár?
Og mun hinum góðhjartaða leikstjóra - Alexis Kouros - takast að lokka Alfreð
hinn fámála út úr flugstöðvarbyggingunni og búa honum áhyggjulaust
ævikvöld í Finnlandi? Myndin er jafn skrítin og titillinn - Beðið eftir Godot á de
Gaulle - og olli fjaðrafoki á frumsýningunni í Bergen fyrir ónorræn upphlaup
og takta.

Mini-Panorama var hin besta skemmtun og spunnust fjörlegar umræður
eftir sýningarnar meðal hinna fáu sem voru mættir. Aðsókn var nefnilega
síður en svo góð og það er ekki hægt að segja að það hafi verið almennilega
messufært í Norræna húsinu fyrr en kom að síðasta lið hátíðarinnar á sem var
málþing á vegum FK á sunnudeginum um stöðu íslenskrar heimildar-
myndagerðar.

ÍSLENSK HEIMILDARMYNDAGERÐ Í DRÓMA?
Á málþingi þessu voru mættir til leiks þrír helstu áhrifavaldarnir í íslenskri

heimildarmyndagerð, dagskrárstjórarnir Páll Baldvin Baldvinsson og Rúnar
Gunnarsson og deildarstjórinn í hinum nýja sjóði Kvikmyndasjóðs, Kristín
Pálsdóttir. Auk þeirra sátu við háborðið tveir fulltrúar heimildargerðarmanna,
þeir Þorsteinn Jónsson og Björn Brynjúlfur Björnsson.  Málþing þetta fór mjög
prúðmannlega fram - sumir myndu segja að það hafi verið allt að því dauflegt.
Er ekki að efa að tilkoma nýja sjóðsins hafi haft mjög sefandi áhrif á geð
manna almennt í þessum geira.  Dagskrárstjórarnir hófu málþingið með stutt-

Panelistar á málþinginu: Þorsteinn Jónsson, Björn Brynjúlfur Björnsson, Páll Baldvin Baldvinsson, Rúnar Gunnarsson, Kristín
Pálsdóttir og fundarstjórinn, Böðvar Bjarki Pétursson. 

Sunnudagur í sús og dús
MINI PANORAMA OG MÁLÞING UM HEIMILDARMYNDIR Í NORRÆNA HÚSINU
Eftir Önnu Th. Rögnvaldsdóttur



um erindum um stöðuna eins og hún blasir við þeim. Páll Baldvin velti nokkuð
fyrir sér ástæðum þess að kvikmyndamenning á Íslandi sé svo langt á eftir
öðrum vestrænum löndum. Að hans mati hefur heimildarmyndagerð á Íslandi
einkennst af hraðframleiddum ópólitískum skýrslum um samtímann. Fágætt
sé að rekast á skapandi heimildarmyndir. Inn á borð hjá Stöð tvö detti
hugmyndir, eða öllu fremur hugdettur, um þætti og þáttaraðir - algjörlega van-
þróuð verkefni og alla rannsóknarvinnu vanti. Í því tilliti sé enginn munur á
fagmönnum í greininni sem hafi langa reynslu og eru jafnvel kvik-
myndamenntaðir, og á strákum sem slæmast inn af götunni með allskyns
þáttagrillur. Rúnar Gunnarsson var öllu stillilegri í framgöngu en kollegi hans.
Í sínu erindi kom hann með ýmsar tölulegar upplýsingar um innlent efni í
Sjónvarpinu, staðsetningu þess og vægi. Hann greindi frá þeim heimildar-
myndum sem RÚV hefur verið að sýna síðasta eina árið og síðan frá myndum
sem bíða sýningar eða eru í eftirvinnslu. Honum finnst hann merkja að
breytingar séu að eiga sér stað í heimildarmyndagerð, bæði er varðar efnisval
og efnistök, úr því sem hann kallar “hefðbundna” í “persónulega heim-
ildarmyndagerð”.

FÝLA OG ÓLUND HJÁ SJÓNVARPSSTÖÐVUNUM
Eftir Rúnar fékk Þorsteinn Jónsson orðið og gerði hann Lalla Johns að

umtalsefni og kallaði hana einu almennilegu íslensku heimildarmyndina í
langan tíma. Í henni væri enginn áróður fyrir fyrirtæki eða stofnanir og ekki
væri verið að selja áhorfendum eitt eða neitt. Viðfang myndarinnar væri
skemmtileg persóna. Efnið afmarkað og skilgreint. Myndin hefði meiningu og
að hún væri skiljanleg. Stundum vantaði allt þetta í myndir sem boðið er upp
á. En þetta sé þó alls ekki séríslenskt vandamál; þessir annmarkar væru líka
algengir á Norðurlöndunum eins og hann hafði komist að raun um er hann
sat í valnefndinni fyrir Nordisk Panorama á síðasta ári og horfði á allt inn-
senda efnið. Að hans mati verður mynd að skapa tilfinningar í brjósti áhorf-
andans. Þorsteinn bætti tveim myndum við lista Rúnars yfir nýlega sýndar
myndir í sjónvarpi: Reykjavík í öðru ljósi og Fiskur undir steini. Þetta væru
myndir sem hefðu slagkraft og meiningu, sjónarhornið óvenjulegt. Styrkur
þeirra lægi í því að í þeim kæmu fram sterkar skoðanir sem væru umdeil-
anlegar.

Þorsteinn ræddi einnig um ákvarðanavaldið og ritstjórnarhlutverkið og velti
því fyrir sér hvort dagskrárstjórar sjónvarpsstöðvanna væru yfirleitt nokkuð
betur til þess fallnir að vita hvað áhorfendur vildu en höfundarnir sjálfir. Hann
telur að menn séu komnir út á hálan ís með því að vera með yfirlýsta
dagskrárstefnu. Þá fari höfundar að reyna að vinna beint inn í þann ramma og
reyna að ímynda sér hvað fellur í kramið hjá sjónvarpsstöðvunum og sjóð-
unum.

Nýja skipanin hjá Kvikmyndasjóði finnst Þorsteini lofsvert framtak og lýsti
yfir ánægju sinni með það að komið skuli hafa verið á samtali milli höfunda
og fjárveitingavaldsins. Á hinn bóginn hafi sjónvarpsstöðvarnar ekkert breyst
í 30 ár. Fýla og ólund réði ríkjum hjá þessum aðilum sem sitji á dreifikerfinu
og bíði eftir að litlir strákar komi til þeirra betlandi. Að mati Þorsteins þarf að
vera meira skapandi samstarf milli sjónvarpsstöðvanna og kvikmyndagerðar-
manna, meiri samvinna. Og meiri vilji hjá stöðvunum að nýta sér sóknarfæri
sem til dæmis bjóðist með nýrri tækni.

EKKERT BREYST Í TÍU ÁR?
Björn Brynjúlfur Björnsson gerði rekstur kvikmyndafyrirtækja að umræðu-

efni.  Hann benti á að heimildarmyndagerð einkenndist af einyrkjaútgerð sem
menn lifðu ekki af nema með annarri vinnu. Engin framtíð væri í að gera eina
og eina mynd sem menn væru síðan að reyna að kynna, selja og dreifa sjálfir.
Líkti hann íslenska iðnaðinum við lítinn poll einhversstaðar fyrir ofan flæðar-
mál og markaðinum við hafið - og var þá að vísa til heimsmarkaðar á
heimildarmyndaefni, t.d. fyrir sérhæfðar alþjóðlegar sjónvarpsstöðvar.
Greindi hann frá því að hjá Hugsjón, þar sem mikil framleiðsluþekking er fyrir
hendi úr auglýsingagerðinni, hafi verið sett á stofn dagskrárframleiðsludeild
fyrir þremur árum með það fyrir augum að búa til sterka og burðuga einingu
sem gæti farið út á stærri markaði. Þetta hafi verið reynt áður, hjá öðrum
fyrirtækjum, en aldrei lánast. Síðan þá hafi Hugsjón framleitt 30 sjónvarps-
þætti, aðallega þáttaraðir. Nú sé hinsvegar ljóst að dæmið er ekki að ganga
upp. Engin leið sé að gera samninga við sjónvarpsstöðvarnar fram í tímann;
alltaf væri um að ræða stök verkefni og fyrirvarinn alltaf stuttur. Stöðvarnar
borgi sem minnst - í rauninni hafi verðið fyrir sjónvarpsefni ekkert breyst í 10
ár.  Þótt Björn lýsti því þarna yfir að Hugsjón hygðist draga saman seglin á
þessu sviði fannst honum þó ýmis teikn á lofti um að íslensk heimildar-
myndagerð sé að rétta úr kútnum. Nefndi hann í því sambandi tilkomu nýja

sjóðsins, stofnun Skjás 1 sem hann telur að eigi framtíðina fyrir sér, og loks
þá staðreynd að Íslendingar vilji íslenskt efni.

NÝR SJÓÐUR OG ALLAR GÁTTIR OPNAR
Kristín Pálsdóttir ræddi um verkefnin sem berast inn á borð til hennar hjá

Kvikmyndasjóði. Telur hún það einkennandi að hugmyndir séu lítt mótaðar og
því hafi hún sett talsvert fjármagn í þróunar- og forvinnu í fyrstu úthlutuninni.
Eins finnst henni oft og tíðum vanta fókus í verkefnin, einhverja ákveðna sýn.
Þau séu fremur eins og sett saman úr mósaikbitum.  Kristín lagði áherslu á
að engar reglur væru hjá nýja sjóðnum og að hann sé enn í mótun. Í ráði sé
að halda annan samráðsfund með fag- og hagsmunafélögum í kvikmyndagerð,
svipaðan þeim er haldinn var í febrúar s.l. Varpaði hún þeirri spurningu fram
í salinn hvort sjónvarpsstöðvarnar sjálfar eigi að geta sótt um styrki. Í ljós kom
að málþingsgestir kusu að láta þessa spurningu sem vind um eyru þjóta,
sjálfsagt af einskærum áhuga á að allt skyldi vera með friði og spekt á þessum
fundi.

EFST Á ÓSKALISTANUM
Eftir þessi inngangserindi beindi Böðvar Bjarki, sem var fundarstjóri, þeirri

spurningu til panelista hverskonar verkefni þau vildu helst sjá inni á borði hjá
sér.

Kristín varð fyrst fyrir svörum. Hún benti á að ólíkt sjónvarpsstöðvunum
þyrfti sjóðurinn ekki að miða við áhorfendur eða auglýsendur. Hún telur það
ekki hlutverk hans að stýra þróuninni í greininni; frumkvæðið eigi að koma
frá höfundunum. Persónulega vill hún sjá fleiri verkefni um samtímann og að
höfundarnir gerist þátttakendur í umræðunni með myndum sínum. Þessi
skoðun þýddi þó ekki að góðum sögulegum myndum eða náttúrulífsmyndum
sé hafnað.  Rúnar kvaðst vilja sjá myndir sem gerðar eru í fullri einlægni sem
höfundarverk og nefndi Lalla Johns sem dæmi. Hann vill sjá heimildar-
myndagerð þróast úr því sem hann kallar “hefðbundin heimildarmyndagerð”
og yfir í persónulegri myndir.  Páll sagðist bíða eftir hugmyndum sem snertu
hann tilfinningalega og skiptu einhverju máli og í því tilliti hefði hann ekkert
að miða við nema sjálfan sig. Hann kvaðst sammála Þorsteini Jónssyni um að
heimildarmyndagerðarmönnum væri það vont veganesti að vinna út frá
formúlunni “hvað fólk vill”. Á hinn bóginn væri dagskrárstjórum það
nauðsynlegt að trúa því að efnið sem þeir kaupa hafi víða skírskotun.

MIKIÐ ÁHORF OG MIKIÐ UMTAL
Í lokin voru almennar umræður og komið var víða við. Björn Brynjúlfur var

sammála öðrum panelistum um að hugmyndir væru almennt vanþróaðar en
benti á að þegar framleiðsla sjónvarpsefnis stendur ekki undir sér verði
tæpast til fjármagn til að standa undir handritsgerð og þróun nýrra verkefna.
En í því tilliti myndi nýi sjóðurinn hjálpa til. Heimir Jónasson, aðstoðar-
dagskrárstjóri Stöðvar 2, ræddi um nauðsyn þess að sjónvarpsstöðvar hefðu
einhvern prófíl, aðgreindu sig hver frá annarri svo áhorfendur hefðu eitthvert
skýrt val. Ekki væri sjálfgefið að kvikmyndagerðarmenn geti flakkað á milli
með verkefni. Það sem stöðin væri að slægjast eftir væri mikið áhorf og mikið
umtal eins og gerðist með Síðasta valsinn.

Ari Alexander spurði hvernig verðmyndunin færi fram á sjónvarpsefni en
fátt varð um svör við þeirri spurningu hjá dagskrárstjórunum - nema það helst
að verðmyndun væri eiginlega tilviljunum háð og réðist allrahelst af þeirri
frómu ósk að fá sem allra mest fyrir sem minnstan pening. Þorgeir Þorgeirson
varpaði fram hugmyndum um að fá einkafjármagn inn í kvikmyndagerðina í
gegnum skattalögin og við það blossuðu upp talsverðar umræður. Páll Baldvin
gerir sér ekki háar hugmyndir um menningaráhuga íslenskra fyrirtækja og í
rauninni ekki íslenskra stjórnmálamanna heldur. Hann rifjaði það upp
hvernig fyrirbærið “kostun” hélt innreið sína inn í íslenskt sjónvarp og benti
á að kostun í íslenskum veruleika væri einfaldlega ein tegund af auglýsinga-
sölu og ætti lítt skylt við “sponsorship”. Rætt var um hversu mikið fé dagskrár-
deildirnar hafa til ráðstöfunar (Stöð 2 150 miljónir og RÚV 260 miljónir plús x
margar miljónir í gegnum tæknideildirnar) og greindi Páll Baldvin frá því að
fjármagn til innlendrar dagskrárgerðar á Stöð 2 hafi þrefaldast á jafnmörgum
árum.  Rúnar telur að hið opinbera ætti að leggja fram einn miljarð á ári til
gerðar sjónvarpsefnis - þ.e. ef uppi væru hugmyndir um að Íslendingar verði
Íslendingar til frambúðar. Lagði hann áherslu á að framleiðslugeta
Sjónvarpsins væri þegar fullnýtt í gerð fastra þátta og allt sem heitir aukning
á gerð innlends dagskrárefnis myndi þarafleiðandi falla í skaut sjálfstæðra
framleiðenda.
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Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.
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Mannlíki
Orðið mannlíki (liprara

en mannslíki) er myndað
eins og smjörlíki og nær
yfir það sem enskumælandi
fólk kallar t.d. cyborg,
replicant eða android.
Mannlíki hefur einnig verið
nefnt á íslensku m.a.
lífgervill, lífrænt vélmenni,
vélvera, samvirki eða bara
sæborg. 

Mannlíkið líkist mönnum eins og smjörlíkið smjöri og

hefur marga eiginleika þeirra. Það hefur hins vegar ekki
orðið til við æxlun og þroska heldur eru eftirlíkingarnar
einkum af tvenns konar uppruna. Annars vegar eru
mannlíki sem menn hafa framleitt og sett saman sem
iðnaðarvöru í staðlaðri mynd vélmennis, tæki til að sinna
ýmsum störfum á jörðinni eða úti í geimnum. Hin
mannlíkin eru oftast annarlegar geimverur sem geta
tekið hamskiptum yfir í gervi manna eða komist inn í
líkama þeirra og stjórnað þeim, yfirleitt til að gera
einhverja bölvun. Stundum eru hér á ferð vélmenni
geimveranna. Oft er eina einkennið sem aðgreinir
mannlíki frá mönnum að mannlíkin skortir tilfinningar.

Vampíru- og Frankenstein-bíómyndir má skoða sem

ákveðinn fyrirrennara mannlíkjamynda. En sú sem
markaði visst upphaf var Innrás búkakrækjanna "The
Invasion of the Body Snatchers" 1956, endurgerð 1978 og
1993). Þar fá margir íbúar bandarísks smábæjar
ofsóknarkenndar hugmyndir um að persónur sem líta út
eins og vinir þeirra og frændfólk séu aðkomnar verur.
Læknir staðarins efast í upphafi en í ljós kemur sá
hrollvekjandi sannleikur að þetta eru þjóðhættulegar,
framandi verur með annað gildismat og markmið heldur
en heiðvirðir og venjulegir borgarar og breiðast hratt út.

Mörgum myndum hefur síðan verið ætlað að vekja ugg
með sama hætti þegar erfitt reynist að greina mun á
mönnum og mannlíkjum. Nefna má Alien-myndirnar,
Terminator-myndirnar, Universal Soldier, RoboCop, Men
in Black en ekki hvað síst Blade Runner sem Ridley Scott
leikstýrði 1982 eftir skáldsögu Philip K. Dick, "Do
Androids Dream of Electric Sheep?"

Við skulum samt ekki gleyma því að leikarar í
bíómyndum eru mannlíki, Harrison Ford sem Deckard í
Blade Runner líkist kannski lögreglumanni í Los Angeles
en við vitum að hann er það ekki heldur líkir hann eftir
löggu - sem í þokkabót er kannski mannlíki.

Mannlíki eiga sér marga hugmyndasögulega
fyrirrennara. Augljósar ástæður eru fyrir því að skipta
mannverum í tvo hópa, í fyrst lagi karla og konur, og er
raunar spilað nokkuð á þær nótur í sumum
sæborgafræðum. Í karlveldinu hefur konan verið hið
hættulega og óþekkta. Í öllum hornum veraldar hafa
menn gert sér hugmyndir um einhvers konar goða- eða
vættakyn sem væru um margt lík mannfólki en samt
annarrar gerðar. Englar skiptast í tvo flokka, góða og
fallna.

Á íslensku eru til á prenti ágæt og upplýsandi skrif um
mannlíkin, því að í Heimi kvikmyndanna, sem er 2,5 kg.
þung bók, eru fimm greinar upp á 42 bls. sem snerta
viðfangsefnið1. 

Íslensk mannlíki
Mannlíkin eru alþjóðlegt fyrirbæri. Í fjörugum

miðaldafrásögnum af Guðmundi góða Arasyni
Hólabiskupi á 13. öld ræður hann niðurlögum
óvættarinnar Selkollu, en hún brá sér m.a. í líki
brókarsjúkra eiginkvenna og tældi þannig bændur í
Strandasýslu og gerði þá um leið brjálaða2. 

Hefðbundin íslensk mannlíki eru huldufólkið.
Þórbergur Þórðarson rithöfundur var ekki í rónni þegar
hann hitti nýtt fólk fyrr enn hann var búinn að kíkja upp
undir nefið á því og telja nasaholurnar. Hann hafði eins
og fleiri fyrir satt að eini öruggi munurinn á huldufólki
og lágvöxnu mannfólki væri sá að huldufólk hefði bara
eina nasaholu en mannfólk tvær. Huldufólkið er yfirleitt
friðsamt mannlíki en getur verið viðskotaillt. 

Orðasambönd eins og "flagð undir fögru skinni" og
"úlfur í sauðargæru" vísa líka til þess að innræti persóna
sé allt annað en "mannlegt" útlit bendir til.

Mannlíki í bíói
Óháð uppruna og gerð eru mannlíkin yfirleitt nánast

sama fyrirbærið hvað varðar hlutverk þeirra og notkun í
frásögnum og bíómyndum. Í atburðarásinni eru þau látin
kveikja efasemdir, spennu og ótta, því ekki er hægt að sjá
í fljótu bragði hvort þau eru "við" eða "hinir", hvort þau
eru réttdræp eða ekki. Mannlíkismyndir eru líka heppileg
verkfæri til að réttlæta ofbeldi og gera það harkalegt,
nýstárlegt og furðulegt, söluvænlegt. Þær eru tilvaldar til
að bera uppi voldugar handritagrindur eltingaleikja og
útrýminga.

Skilaboð mannlíkisbíómynda eru: „Treystu engum“.
Algengt er að túlka þennan boðskap sem hliðstæðu
hræðsluáróðurs gegn ákveðnum fyrirbærum í
samfélaginu. Innrás búkakrækjanna var frumsýnd í gaddi
kalda stríðsins og óttinn beindist gegn kommúnistum og
njósnurum í Bandaríkjunum. Leitað var að
laumukommum, ekki síst í kvikmyndaheiminum, þar
sem fjöldi manns á "svarta listanum" var útlokað frá
störfum vegna raunverulegra eða ímyndaðra skoðana
sinna. Gallinn við kommúnista og njósnara var sá að ekki
sást utan á þeim hvort þeir voru „menn“. 

Í síðari tíma mannlíkismyndum er samkvæmt þessari

Blade Runner (1982) eftir Ridley Scott er sú ræma sem hvað mest hefur verið
skrifað og fjallað um. Hún er í bálki verka sem byggja áhrif sín á því að "ekki
sé allt sem sýnist". Hér er fjallað um rætur og eðli þeirrar hugmyndahefðar
sem birtist í henni um að á kreiki séu verur í mannsmynd sem eru keimlíkar
fólki en ekki fólk. Hvers vegna er þetta svona vinsælt efni á síðari tímum? 

Byggt á erindi á málþingi um Blade Runner í Háskólabíói 12. maí 2001.

Mannlíki og
mannskepnur

E F T I R Ó L A F H . T O R F A S O N

“EINS OG TÁR Í RIGNINGUNNI”: Hver er maðurinn? Lögregumaðurinn Deckard eða mannlíkið Roy
Batty sem finnur skapadægur sitt nálgast? Blade Runner hefur verið í gegnum tíðina gjöful
uppspretta allskyns vangaveltna um hinstu rök tilverunnar.
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greiningu verið að ala á hræðslunni við m.a. geðsjúka og
samkynhneigða en ekki síst smitberann, hvort sem hann
er með hættulegar pólitískar skoðanir, berkla,
kynsjúkdóm eða HIV-veiruna.

Sumir segja að mannlíkjabíómyndir séu angi af
heilaþvotti, hættuleg innræting felist í því að  skipta alltaf
upp í tvo hópa, "við" eða "þeir", "vinveittir" eða
"hættulegir", "uppbyggjandi" eða "niðurrífandi"
"heilbrigðir" eða "sjúkir".

Það sem hreyfir þó duglegast við mörgu fólki í
áhrifamiklum mannlíkismyndum er geta þeirra til að
kveikja hugleiðingar um eðli þess að vera manneskj
Þessi hugleiðingaskref liggja vitaskuld inn á lendur
tilvistarhugmynda og -speki, atferlisfræði, sálfræði,
heimspeki og guðfræði en einnig inn á svið stjórnmála
og ímyndarfræða og auglýsinga.

Ýmsir hafa getið sér þess til að nafnið Deckard á
aðalpersónunni í Blade Runner eigi að minna á höfund
frægrar skilgreiningu á því hvað það sé að vera til. Það
hljómar líkt og heiti franska heimspekingsins
Descartes á 17. öld en frægasta setning hans er:
„Ég hugsa, þess vegna er ég til“. 

Mannskepnur
Með orðinu mannskepna vísa ég til þeirrar

hugmyndafræði að líta fyrst og fremst á
manneskjuna sem hluta af náttúrunni og
sérstaklega þess skilnings að hún sé viðsjárvert
dýr.

Segja má að samkvæmt kristnum boðskap séu
óskírðir einstaklingar mannskepnur, þeir eru
fæddir með erfðasyndina. Því þarf að drekkja
hinu vonda mannlíki á táknrænan hátt, láta það
endurfæðast andlega til nýs lífs, gera úr því raunverulega
manneskju3. Það var lífseig kennisetning innan
kirkjunnar að allt óskírt fólk færi til helvítis en aðeins
hinir skírðu ættu möguleika á að komast í himnaríki, og
samkvæmt útvalningarkenningum ýmissa trúarhópa
aðeins lítill hluti þeirra. Helför nasista gagnvart
gyðingum byggðist á þeirri skoðun að þeir væru
mannskepnur.

Nóg er af tilvitnunum um illsku mannsins og
sköpunarverksins í Gamla testamentinu en í því nýja má
benda á staði eins og Jóh. 8.44: „Þér eigið djöfulinn að
föður“ — og I. Jóh. 4.19: „Allur heimurinn liggur í hinu
illa.“ Í þessu samhengi ber að skilja orð áhrifamesta
prédikara Íslandssögunnar, Jóns biskups Vídalín (1666-
1720) þegar hann boðaði að djöfullinn væri höfðingi
jarðarinnar og ávarpaði sóknarbörnin svo í prédikun:
„Heyrið, þér satans börn…“ 4 Jón var sæmdur titlinum
„meistari“ fyrir orðgnótt sína í umvöndunum og
aðvörunum og segir um eðli mannsins í Postillunni:

“En fyrir því að syndum spillt náttúran er eitt ótamið
dýr, þá er ráðlegt að taka til að leggja við hana beizlið
nokkru áður en menn fara að forlíka sig við Guð í
sakramentinu.” 5

Það er kannski stutt frá þessu yfir í orð
kvikmyndaleikstjórans Hrafns Gunnlaugssonar:

“Það er stutt í villidýrið í manninum. - - - Ég er
svartsýnn á mannskepnuna. Hún er umfram allt
miskunnarlaus. - - - Maðurinn hefur eytt öðrum dýrum á
jörðinni meira en aðrar tegundir, meira en jafnvel
sýklarnir. Hann eirir  engu lífi, jafnt dýra- sem gróðurlífi.
Og eyðir miskunnarlaust sjálfum sér. - - -Maðurinn er
illur í eðli sínu og grimmur.” 6

Algengt er að framleiðendur og höfundar þeirra
ofbeldismynda sem umdeildastar verða lýsi því yfir að
þær séu bara speglanir á þjóðfélaginu, mannfólkinu eins
og það sé í raun og veru. Oliver Stone fullyrti að í mynd
sinni Fæddir morðingjar (Natural Born Killers, 1994),
eftir handriti Quentins Tarantino, fælist ekki dýrkun á
ofbeldi heldur „athugasemdir um (commentary on)
sturlun í nútíma samfélagi“. Þar gæla fjölmiðlar við
blóðtaumana eftir "djöflana" Mickey og Mallory sem
stráfella fólk á leið sinni eftir þjóðvegi 666.

Í gamanmyndinni Dýrið (The Animal, 2001) eftir Luke
Greenfield breytist hegðun aðalpersónunnar og verður
"dýrslegri" eftir að græddir eru í hana líkamshlutar úr
dýrum en "æðri" eðlisþættir hans reyna að hafa stjórn á

þeim. Í gagnrýni um hana stóð í New York Times: 
“Atriði þar sem múgur er á mann-skepnu-eftirför gefur

til kynna að þegar mannkynið er verst sé það mun
hræðilegra en nokkurt dýr” 7

Maníkear
Áhrifamesti uppruni hugmyndanna um mannlíki og

mannskepnur á okkar menningarsvæði er hjá
Maníkeum. Sannfæringin um að maðurinn sé að
verulegu eða öllu leyti illt kvikindi var túlkaður
eftirminnilegast hjá þeim. Þeir voru liðsmenn
trúarhreyfingar í frumkristni.8 Kirkjuvaldið stimplaði þá
sem villutrúarmenn, ofsótti grimmilega og reyndi að
útrýma, en innihaldið í kenningum þeirra er samt alltaf
að skjóta upp kollinum, ekki síst í vinsælum bíómyndum.
Þeir gerðu ráð fyrir (eins og skoðanasystkin þeirra enn)
að fólk skiptist í þrjá flokka: 

1) Jarðmenni, sem eru sköpuð úr óæðra efni og knúin
til illsku. - Sbr. illar geimverur í bíómyndum.

2) Dýrmenni, sem er þó kleift að meðtaka
trúarhugmyndir, hafa frjálsan vilja og eiga í vændum
fremur stutt framhaldslíf. - Sbr. háþróuðustu mannlíki í
bíómyndum.

3) Andamenni, sem þekkja vissa leyndardóma, ætlað
er að komast til æðri tilverusviða en húka hér í fjötrum
illa efnisins.3 - Sbr. mannkynið.

Maníkear voru ein grein gnostíkahópanna sem boða
tvíhyggju- eða tvíveldiskenningu.10 Guðirnir eru þar tveir,
guð ljóss og guð myrkurs. Maníkear töldu að sá góði hefði
skapað hið andlega og ósýnilega, en að veröld okkar og
allt sýnilegt væri skapað af illa guðnum, djöflinum
(demiúrgos) og sögðu sem svo: „Heimurinn er vondur,
hann er myrkur, dauði, villa.“11 Hrafn Gunnlaugsson
túlkar sennilega ágætlega hvernig þessi arfleifð birtist í
vangaveltum margra nútímamanna:

“Er ekki miklu líklegra að djöfullinn hafi skapað
manninn í sinni mynd? Maðurinn hefur eytt öðrum
dýrum á jörðinni meira en aðrar tegundir, meira en
jafnvel sýklarnir. Hann eirir engu lífi, jafnt dýra- sem
gróðurlífi. Og eyðir miskunnarlaust sjálfum sér. Ef
djöfullinn er til er þá maðurinn ekki afkvæmi hans?
Maðurinn er illur í eðli sínu og grimmur. — Kannski er
helvíti hér, einmitt þar sem við búum.” 12

Maníkear álitu konur sérstök skaðræðistæki
púkaheimsins sem freistuðu karlmanna til fjölgunar en
þeim var bannað að auka kyn sitt fyrst mannskepnan var
vond. 

Hugmyndirnar frá þessum róttæku, karlkyns
grænmetisætum hafa bergmálað hátt og lengi og hljóma
greinilega í hugmyndafræði ofbeldiskvikmyndanna. Í
rauninni er alltaf að endurtaka sig gamla deilan milli
yfirstjórnar kirkjunnar og Maníkeanna á 3.–6. öld, er
heimurinn góður eða vondur?

Frelsissamtök vélmenna
Í Blade Runner eru jarðarbúar aumkunarverðir en

mannlíkin til fyrirmyndar. Fyrri hluti myndarinnar
einkennist af fjölbreytni, kynþáttum, tungumálum og
táknum ægir saman, og þjóðflokkar og trúarhópar eru
aðgreindir með búningum eða látæði. Það er verið að
sýna safn, erfðamengi hinna útskúfuðu, þeirra sem ekki
hafa fengið að yfirgefa jörðina og neyðast til að hírast
hér. Mannkynið á jörðinni er drasl.

Öðru máli gegnir með háþróuð mannlíki af gerðinni
Nexus 6 sem eiga að vinna í geimnum. Þau eru alger

snilld. Margeir Pétursson hagfræðingur og skámeistari
hefur upplýst að Blade Runner sé uppháldsmynd sín og
skrifaði:

“Það vakna fjölmargar spurningar í huga áhorfandans
þegar vísindamönnum tekst að skapa vélmenni af þvílíkri
snilld að það gerir sér ekki grein fyrir að það sé óekta.
Rutger Hauer er ógleymanlegur í hlutverki
vígavélmennisins Batty sem gengur til bardaga með
spakmæli á vör. Hann var nefnilega forritaður þannig að
hann getur vitnað í heimsbókmenntirnar við hvert
tækifæri.” 13

En Nexus 6 mannlíkin eru réttdræpir útlagar á jörð.
Menn ofsækja þau grimmilega og vilja útrýma þeim eins
og villutrúarhópi á miðöldum. Spurningin vaknar samt
hjá áhorfandanum: Hvað hefur þessi verkalýður til saka
unnið? Mannlíkin langar að öðlast eilíft líf, eða að
minnsta kosti lengra líf. Þau vilja þroskast og verða betri,
fá að njóta sín. Eru mannlíkin þarna ekki í rauninni
fulltrúar þess sem oft er kallað jákvæðir þættir í

manninum? 
Þessi uppreisnarhópur í Blade Runner fær

óneitanlega aðra vídd vegna kynningarinnar á
Internetinu á Frelsissamtökum vélmenna,
"Coalition for Robot Freedom". Þetta er
framtíðarfyrirbæri í bíómynd Steven
Spielbergs, Gervigreind (A.I., Artificial Intelli-
gence), verkefni sem Stanley Kubrick hafði
undirbúið. Um þessi baráttusamtök verka-
lýðsins má fræðast í framtíðar-sýndarheimi
með vefsetrum sem vísa hvort á annað. Það
verður nóg að gera á mannlíkjamarkaðnum á
næstunni.
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Hver er raunverulegur munur á
mannlíki og manneskju?
Tilfinningar? Samviska?

Sköpunargáfa? Hvað er það að vera
manneskja, hver eru mörk þess?

Höfundur er kvikmyndagagnrýnandi Rásar 2.



Anna Th. Rögnvalds-
dóttir skrifar grein í
síðasta tölublað Lands
& sona  um Edduhátíð-
ina og “hefur ýmislegt
að athuga við
framkvæmd hátíðar-
innar” eins og segir í
kynningu.

Anna byrjar á að
rekja hið mikla áhorf
sem Eddan fékk sam-

kvæmt skoðanakönnun Gallup, en um 65% þjóð-
arinnar horfði á útsendinguna. Hún bendir
réttilega á að þetta sé  “alveg einstakt því síðasta
áratuginn hefur það verið fáheyrður viðburður að
áhorf nálgist 50%.” Í samræmi við þetta kemst
Anna að þeirri niðurstöðu að tekist hafi ”að sanna
gildi hennar sem sjónvarpsafþreyingar í eina og
hálfa klukkustund.”

Þetta voru góðu fréttirnar. En Anna hefur einnig
“ýmislegt að athuga við framkvæmd hátíðarinnar”
Þannig segir Anna: “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.”

Í hinu orðinu telur Anna að aðstandendur hafi
tekið þessa afstöðu en mistekist ætlunarverk sitt:
“þeim hefur ekki tekist að gera hana að
sannfærandi keppnishátíð, sem verður að teljast
meiri háttar galli. Ef áhorfendum er lofað
keppnishátíð eiga þeir væntanlega heimtingu á að
fá keppni, ekki bara hátíð.”

Hverskonar hátíð er Edda?
Ég kannast nú ekki við að áhorfendum hafi

verið lofað keppnishátíð.  Aðstandendur Eddu hafa
aldrei kallað hana annað en hátíð; Edduhátíðina.
Hún er uppskeruhátíð kvikmynda- og sjónvarps-
iðnaðarins þar sem veitt eru verðlaun fyrir það
sem vel er gert  (að mati fagfólks og almennings).
Hátíð þar sem við fögnum sameiginlegum árangri
faghópsins og beinum kastjósinu að þeim verkum
sem skara framúr.

En hér er að sjálfsögðu til nokkurs að vinna. Það
er heiður að vinna Eddu.  Því er eðlilegt að nokkur
keppni verði milli þeirra sem til greina koma. Það
er að mínu viti bæði eðlilegur og æskilegur þáttur
í Edduhátíðinni. Slík samkeppni er til staðar
hvarvetna í mannlegu félagi þar sem aðstæður
sem þessar skapast. Það er óþarfi að lofa áhorf-
endum keppni eða keppnishátíð, öllum er vel ljóst
hverslag hátíð hér er á ferðinni. Raunar segir
Anna annars staðar í greininni: “Mönnum er
fullkunnugt um hvað Eddan snýst…þeir vita “hvað
er í húfi”. Það er þetta sem gerir hana áhugaverða
fyrir almenning”. Einmitt.

Nokkrar umræður urðu um keppnina um
Edduverðlaunin síðastliðið haust en aðallega á
þeim forsendum að keppnin væri heldur mikil en
ekki lítil. Þeirri skoðun var haldið fram að
óæskilegt væri að val okkar á kandidat til
Óskarsverðlauna færi fram um leið og
Edduhátíðin. Rökin eru þau að Óskarsverð-
launatilnefningin sé svo fjárhagslega mikilvæg
íslenskum bíómyndum að um hana verði alltaf
hatrömm barátta. Þessvegna sé æskilegt að skilja
hana frá Eddunni þar sem baráttan snúist um
heiður á heimavelli en ekki
beina viðskiptahagsmuni.
Þessi skoðun á fullann rétt á
sér og við ættum að velta því
vandlega fyrir okkur hvort
betra sé að aðskilja þetta
tvennt.

Hættan er vitaskuld sú að
við drögum við úr mikilvægi
Edduhátíðarinnar og minnk-
um þá spennu sem óhjá-
kvæmilega fylgir þessu vali.
Við þurfum einnig að gæta
að því hvaðan við horfum yfir
völlinn. Þannig hafa til
dæmis stjórnendur sjón-
varpsþátta ekki minnsta
áhuga á Óskarstilnefning-
unni en berjast hatrammlega
um sigur í sinni grein.

Skilgreining
keppnisflokkanna

Meginhluta greinar sinnar
ver Anna til vangaveltna um
keppnisflokka og skilgrein-
ingu þeirra.  Það er ekki rétt
sem fram kemur þar að
framleiðendur hafi “ekki við
neitt annað að styðjast en
mis-ógagnsæjar yfirskriftir”.
Allir keppnisflokkar eru
skilgreindir (sjá með-
fylgjandi dálk) og þessar
skilgreiningar hafa verið
bornar undir samtök fram-
leiðenda og allar sjónvarps-
stöðvarnar. Þessar skilgrein-
ingar eru hluti af starfs-
reglum Akademíunnar og að
sjálfsögðu öllum aðgengi-
legar.

Um skilgreiningar ein-
stakra flokka má deila - um
það getum við verið sam-
mála. Ég er hinsvegar

ósamála Önnu um að flokkurinn “Leikið efni” eigi
ekki að innihalda leikið grínefni á borð við
Fóstbræður. Kannski er sá þáttur einmitt sú
tegund leikins efnis sem við höfum náð
einhverjum þroska í að búa til. Vegna smæðar
markaðarins er ójákvæmilegt að skilgreina nokkuð
vítt. Þannig finnst mér það engin goðgá að
Fóstbræður, Úr öskunni í eldinn og Ormstunga
keppi um besta leikna sjónvarpsefnið.

Þau eiga það sameiginlegt að vera sköpuð,
skálduð og skrifuð, leikin og leikstýrt, hönnuð og

Höfuðlausn Eddu
Eddan er fyrst og fremst uppskeruhátíð kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins þar sem veitt eru
verðlaun fyrir það sem vel er gert, segir Björn Br. Björnsson formaður Íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsakademíunnar og svarar hér gagnrýni Önnu Th. Rögnvaldsdóttur á framkvæmd
Edduverðlaunanna sem birtist í síðasta hefti L&S.

Verðlaunaflokkar Eddu,
íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunanna

I. Flokkar þar sem Aðalvalnefnd tilnefnir þrjá kandidata í hvern.
Meðlimir Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar og
almenningur velja síðan sigurvegarana í kosningum þar sem atkvæði
almennings vega 1/3 og Akademíunnar 2/3.
1.Leikari ársins.
Í kvikmynd eða sjónvarpi.
2.Leikkona ársins.
Í kvikmynd eða sjónvarpi.
3.Leikari ársins í aukahlutverki
Í kvikmynd eða sjónvarpi.
4.Leikkona ársins í aukahlutverki
Í kvikmynd eða sjónvarpi.
5.Handrit ársins
Handrit bíómyndar, heimildarmyndar, sjónvarpsverks eða
stuttmyndar.
6.Bíómynd ársins
Kvikmynd í fullri lengd, sýnd í kvikmyndahúsi.
7. Sjónvarpsþáttur ársins
Reglulegir eða fastir þættir í dagskránni.
8.Besta leikna sjónvarpsefni.
Sjónvarpsmyndir, þáttaraðir eða stakir þættir. Einnig stuttmyndir,
hvort sem þær hafa verið sýndar í sjónvarpi eða kvikmyndahúsum
(Ef slík er tilnefnd þá heitir flokkurinn: Besta leikna sjónvarpsefni eða
stuttmynd).
9.Heimildarmynd ársins
Hvort sem er í sjónvarpi eða kvikmyndahúsi. Stök mynd eða þáttaröð.
10. Leikstjóri ársins
Leikstjóri bíómyndar, sjónvarpsmyndar, stuttmyndar eða
stjórnandi heimildarmyndar.

2. Auk þessara flokka eru veitt eftirfarandi verðlaun:
11.Fréttamaður ársins.
Valinn af Fréttavalnefnd sem valin er í samráði við Blaðamannafélag
Íslands. Nefndin skilar umsögn um val sitt.
12.Vinsælasti sjónvarpsmaður ársins.
Kosinn af almenningi eftir 30 tilnefningar stjórnar ÍKSA.
13.Fagverðlaun.
Heimilt er að veita þrenn fagverðlaun. Fyrir kvikmyndatöku, leikmynd,
hljóð; tónlist, ljósahönnun, búninga, förðu, klippingu, brellur og fleira.
Veitt af Fagvalnefnd sem skilar umsögn um val sitt.
14.Heiðursverðlaun
Veitt af stjórn ÍKSA.
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tekin,  klippt og tónsett
af íslensku fagfólki.
Vinnsla þessara verka er
að öllu leiti sambærileg
og hægt væri að taka
lykilmenn í öllum
verkum og færa á milli
(útkoman úr því gæti
orðið allrar athygli
verð!).

Annar flokkur er
Önnu líka þyrnir í
augum en það er
“Sjónvarpsþáttur árs-
ins”.  Það er alveg rétt-
mæt gagnrýni að í þann
flokk geta raðast ólíkir
og ósambærilegir þættir.
Auðvitað væri auð-
veldara að skilgreina
þrengra og hafa flokk-
ana fleiri. Þá kemur upp
það vandamál að við
höfum of fáa keppendur
í hverjum flokki þannig
að tilnefningarnar verða
bæði automatiskar og þær sömu ár eftir ár. Auk
þess sem útsendingin lengist úr hófi sem bitnar á
Eddu allri. Þetta er sumsé ekki alveg auðleystur
snóker en allar hugmyndir eru vel þegnar.

Grundvallarspurningin
Anna kemst að þeirri niðurstöðu að

aðstandendur Eddunnar taki ekki afstöðu til
“neins sem skiptir máli. Þeir hafa til dæmis ekki

tekið afstöðu til þess hvort þetta er keppni eða
vinsældarkosning. Þetta er þó grundvallar-
spurning”.

Við þeirri grundvallarspurning er það einfalda
svar að Eddan er hvorutveggja og fleira til. Í öllum
greinum er Edda keppni um verðlaun (t.d.  “leikari
ársins”, “kvikmynd ársins”).  Í einni grein er hún
er keppni um heiður og hagsmuni (“Óskarstil-
nefningin”).  Í öðrum greinum er hún hrein
vinsældakosning (“Vinsælasti sjónvarpsmaður

ársins”). Á enn öðrum
sviðum er um að ræða
hrein fagverðlaun (“sjón-
varpsfréttamaður ársins”,
“fagverðlaunin”) Og
síðan höfum við hátíðar-
og heiðursverðlaun
(einnig án keppni).

Þetta er að mínu viti
styrkur Eddunnar - ekki
veikleiki. Eddan á að
mínu viti ekki að vera
“keppni eða vinsældar-
kosning “. Ég held að við
eigum ekki að henda
neinum þessara þátta
fyrir róða og ekki einblína
á neinn þeirra heldur.
Þessi breidd er það sem
gerir Edduna fjölbreytta
og skemmtilega.

Niðurstaða Önnu er
hinsvegar sú að Eddan sé
miklu leiðinlegri en efni
standi til, það sé “hennar
höfuðsynd”.  Sem betur

fer fyrir Edduhátíðina eru sjónvarpsáhorfendur
ekki sömu skoðunar. Í könnun Gallup kemur
nefnilega fram að 97% þeirra 65% Íslendinga sem
horfðu á hátíðina í sjónvarpi voru ánægðir eða
mjög ánægðir með Eddu. Það er hennar
höfuðlausn.
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Höfundur er formaður stjórnar Íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsakademíunnar, sem árlega stendur að veitingu
Edduverðlaunanna.



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: Tökum lokið, eftirvinnsla að
hefjast.
Regína: Dans- og söngvamynd fyrir alla fjölskylduna.
Handrit: Margrét Örnólfsdóttir og Sjón. Leikstjórn:
María Sigurðardóttir. Framleiðandi: Friðrik Þór
Friðriksson. STAÐA: Tökur hefjast í júní. 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. 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:
Tökum að mestu lokið.

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.

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.

NÝJUSTU FRÉTTIR ÚR KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSGEIRANUM
ÝMSAR UPPLÝSINGAR FYRIR FRAMLEIÐENDUR

LAND & SYNIR
TENGLAR

Kvikmyndasafnið eflir 
vefsíðu sína

Kvikmyndasafn Íslands hefur nú bætt við
heimasíðu sína gagnlegum upplýsingum um
víðtæka starfsemi safnsins. Meðal efnis er
lýsing á starfsemi safnsins, lögð fram drög að
söfnunarstefnu þess og einnig eru birtar
siðareglur safnastarfsins. Siðareglurnar eru
þýðing á siðareglum allra þeirra kvikmynda-
safna sem eru aðilar að FIAF, Alþjóðasamtökum
kvikmyndasafna, og hefur Kvikmyndasafn
Íslands undirritað þær. Að auki má finna
verðskrá safnsins yfir kaup á réttindum til
sýninga á myndefni, sem og ítarlegan
heimasíðulista yfir flest kvikmyndasöfn í
heiminum sem aðilar eru að FIAF. 

Heimasíða um starfsemi Bæjarbíós er í
vinnslu, en á núverandi síðu má finna
námsskrá yfir væntanlega safnkennslu í þessu

sögufræga
kvikmyndahúsi.
Námsskráin tekur mið
af þeim námsskrám sem
menntamála-ráðuneytið
hefur samþykkt.
Fyrirhugað er að auka
enn frekar við
uppbyggingu síðunnar
og bæta meðal annars
við aðgangi að gagna-
bönkum,
sérfræðibókasafni og
upplýsingum um
kvikmyndagerðarmenn
(bæði lífs og liðna).
Slóð heimasíðunnar er:
www.kvikmyndasafn.is

TTóómmaass  LLeemmaarrqquuiiss
lleeiikkuurr  aaððaallhhlluuttvveerrkkiiðð  íí
NNóóaa  aallbbíínnóóaa  sseemm  nnúú  eerr
íí   eefftt iirrvviinnnnsslluu..

www.producers.is

VERKEFNI í UNDIRBÚNINGI, TÖKUM OG
EFTIRVINNSLU. SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á

olla.asi@simnet.is


