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Frá ritstjóra:
Þrátt fyrir
ýmsa óáran
sem herjar á
bransann
þessa dagana
(niðurskurður
á sjónvarps-

stöðvunum, ládeyða á auglýsinga-
markaði) er engu að síður hægt
að finna vísbendingar um betri
tíð. Væntanleg kvikmyndalög,
sem vonandi verða samþykkt fyrir
jól, munu breyta miklu um
starfsumhverfi kvikmyndagerðar-
manna í átt til aukinnar fag-
mennsku og ekki síður bæta
aðstöðu Kvikmyndasafns til
muna. Aflvaki er um þessar
mundir að kanna stöðu íslenskrar
sjónvarpsmyndagerðar og ásamt
hagsmunaaðilum að leita leiða til
úrbóta í þeim málum. Þá er Kvik-
myndasjóður að taka mjög já-
kvætt skref í átt að dýnamískari
handritsþróun og hefur lagt niður
útsláttarfyrirkomulag á handrits-
styrkjum. Öllu þessu ber að fagna.

Ekki er svo verra að nú á haust-
mánuðum er hátíð í bæ.
Bæjarbíó, bíótek Íslendinga, tekur
formlega til starfa með yfirlits-
sýningu á verkum Wim Wenders
(sérlega viðeigandi því  Wenders
lagði sitt lóð á vogarskálarnar hér
í eina tíð svo að Kvikmyndasjóður
gæti komist á koppinn). Þá lofar
hin væntanlega Kvikmyndahátíð
Reykjavíkur góðu þrátt fyrir
almenn blankheit (kannski er
maður bara svona jákvæður eftir
að hafa þolað óvenju slæma tíð í
kvikmyndahúsum síðustu misseri).

Svo eru Edduverðlaunin haldin
þriðja árið í röð og þó að okkur
sem að þeirri uppákomu stöndum
sé ljóst hvílíkt stórvirki í fram-
kvæmd hún er miðað við umfang
bransans, þá trúir maður engu að
síður ekki öðru en að hún hafi
fest sig í sessi, enda sitja 65%
þjóðarinnar við skjáinn þegar
útsending hefst. Ofan í kaupið
hafa svo sjö kvikmyndir verið
teknar upp á þessu ári, nokkrar
myndir eru í eftirvinnslu og enn
fleiri í undirbúningi.

Í mars á þessu ári voru hundrað
ár liðin frá fæðingu Óskars
Gíslasonar kvikmyndagerðar-
manns og ljósmyndara. Okkur
þótti við hæfi að minnast hans
veglega og fengum Erlend Sveins-
son til að skrifa um feril hans.
Grein Erlendar gefur okkur tilfinn-
ingu fyrir sögunni og þeirri stað-
reynd að draumarnir um íslenska
kvikmyndasumarið eru miklu eldri
en haldið hefur verið á lofti. Það
er til dæmis heillandi að reyna að
ímynda sér hvernig mynd Anna á
Stóruborg hefði orðið ef Óskari
hefði auðnast að ráðast í gerð
hennar eða ýmis þau önnur verk
sem hugur hans stóð til að gera.
Hvað ef Óskar hefði náð að láta
drauma sína rætast? Hvernig
hefði íslensk kvikmyndagerð
þróast? Hverskonar kvikmynda-
sögu ættum við? Slíkar vanga-
veltur eru auðvitað hugarflugið
eitt en geta samt hjálpað okkur til
að skerpa sýnina á það sem við
viljum gera í framtíðinni.

Lesendum blaðsins er svo að
lokum óskað gleðilegrar Eddu.
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Íslenska kvikmyndasumarið

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

D
agana 24. til 28. október
standa Kvikmyndasafn
Íslands og Goethe

Zentrum fyrir kvikmyndahátíð
helgaðri Wim Wenders. Hátíðin
verður haldin í Bæjarbíói,
kvikmyndahúsi Kvikmyndasafns-

ins, og í anddyrinu verður sýning á
ljósmyndum Wenders frá Ástralíu,
afar sérstæðum og fallegum
verkum, sem hafa farið sigurför
um heiminn. Opnunarmynd
hátíðarinnar er “Himininn yfir
Berlín”, meistarastykki Wenders
frá 1987, en dagskráin er sem hér
segir:

MIÐVIKUDAGSKVÖLDIÐ 
24. OKTÓBER, OPNUN:
22.00 - Himininn yfir Berlín 2´08
klst.
FIMMTUDAGUR 25. OKTÓBER:
1. Ameríski vinurinn 2´03
2. Lisbon Story 1´40
FÖSTUDAGUR 26. OKTÓBER:
Kl. 18:00 Lísa í borgunum 1´50
Kl. 20:00 Angist markvarðar í
vítaspyrnu,1´40

Kl. 22: 00 Buena Vista Social Club,
1´45
LAUGARDAGUR 27. OKTÓBER:
KL. 16:00 Í tímans rás, 2´55
KL. 19: 00 Alabama 2000 Light
Years 0´22
KL. 19.30 Ameríski vinurinn

KL. 22: 00 Buena Vista
Social Club
SUNNUDAGUR 28.
OKTÓBER:
KL. 14.00 París, Texas,
2´30
KL. 16.30 Lísa í
borgunum 1´50
KL. 18.30 Buena Vista
Social Club
KL. 20.30 Himinn yfir
Berlín

Ljósmyndasýningin,
sem verður haldin í
anddyri Bæjarbíós, er
einskonar ljósmynda-
vegamynd í anda
Paris, Texas  þar sem
horfin siðmenning

birtist fyrir sjónum áhorfandans.
Ljósmyndirnar á sýningunni eru
frá Ástralíu en þangað fer Wenders
iðulega í leit að sérkennilegu
myndefni. Myndirnar eru teknar á
sérstaka myndavél til að ná
geysilegri víðáttunni (2.3 sinnum
6.5 tommu format) og sýna leifar
af horfnum menningarsam-
félögum í mannlausum auðnum,
t.d. yfirgefna risaskjái útibíós í
miðri eyðimörkinni, furðurfyrir-
bærið Ayers-klettinn, mauraþúfur
og stórfenglegt sólarlag. Eins og
Wenders segir sjálfur: „Myndirnar
túlka sýn menntamanns frá
neyslusamfélagi Evrópu og tjá
heimþrá hans eftir horfnum
menningarsamfélögum“.

K v i k m y n d a t ó n l e i k a r  í  n ó v e m b e r

Dagana 8. og 10. nóvember verða haldnir kvikmyndatónleikar í
samvinnu við Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þann 8. nóvember
verður meistaraverk Eisensteins, “Beitiskipið Potemkin” á

dagskrá við lifandi undirleik SÍ en tónlistina samdi Dmitri Shostakovitch
og er von á ekkju hans, Irinu, til að vera viðstödd tónleikana. Í þessu
sígilda, sovéska gullaldarstykki, sem Eisenstein gerði til heiðurs
októberbyltingunni, er frægasta tröppuatriði allra tíma. Laugardaginn
10. nóvember verður síðan mynd eftir Chaplin að vanda, að þessu sinni
“Sirkusinn” sem er eitt af hans allra skemmtilegustu verkum.

WENDERS-VEISLA: Bruno Ganz er engillin Damien í
meistarastykki Wim Wenders, Himininn yfir Berlín,
sem er opnunarmynd hátíðarinnar.

Wim Wenders yfirlitssýning í Bæjarbíói
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Hver er Freyja? Fornsagnahetja? Álfadrottning? Morðkvendi? Ástar-
gyðja? Agga litla, ellefu ára, vill gjarna fá svör við þessum spurningum
um frænku sína og ákveður því að fylgjast grannt með hinni dularfullu

og forkunnarfögru ekkju sem nýkomin er aftur í plássið eftir fjarvistir í
Ameríku. Þetta er saga frá sjötta áratuginum og lýsir uppreisn kvenna fyrir
daga kvennabaráttunnar.”

Þannig lýsir framleiðandi myndarinnar Mávahlátur söguþræði verksins í
stuttu máli, en myndin var frumsýnd þann 20. október í Háskólabíói. Leikstjóri
er Ágúst Guðmundsson og er myndin byggð á samnefndri skáldsögu Krístínar
Marju Baldursdóttur sem út kom fyrir nokkrum árum. Hin dularfulla Freyja er

leikin af Margréti Vilhjálmsdóttur en Ugla Egilsdóttir fer með hlutverk hinnar
hnýsnu Öggu. Í öðrum helstu hlutverkum eru Heino Ferch, Hilmir Snær
Guðnason, Kristbjörg Kjeld og Edda Björg Eyjólfsdóttir.

Handrit er eftir Ágúst Guðmundsson, leikmynd gerir Tonie Jan Zetterström,
Þórunn María Jónsdóttir (Edduverðlaunahafi 1999 fyrir Dansinn) gerir
búninga, kvikmyndataka er í höndum Þjóðverjans Peter Krause, klippingu
annaðist hinn danski Henrik D. Møll og landi hans Nalle Hansen var hljóð-
meistari. Framleiðandi er Kristín Atladóttir fyrir Ísfilm, en meðframleiðendur
eru Raphael Socha, Andy Paterson og Helgi Toftegaard. Nánar verður fjallað
um myndina í næsta hefti L&S.

M á v a h l á t u r  f r u m s ý n d  M á v a h l á t u r  f r u m s ý n d  
LEYNDARMÁL Í LITLU PLÁSSI: Agga litla reynir að
sannfæra vin sinn Magnús lögregluþjón að
Freyja frænka sín sé nú ekki öll þar sem hún
sýnist. Ugla Egilsdóttir og Hilmir Snær Guðnason
í hlutverkum sinum.

K
vikmyndahátíð Reykjavíkur verður hald-
in dagana 8.-15. nóvember næstkom-
andi og er útlit fyrir hina ágætustu tíð.

Hátíðin fær að vísu ekki þann fjárstuðning frá
ríki og borg sem nauðsynlegur er til að hún sé
ekki uppá innlenda dreifingaraðila komin, en
þrátt fyrir það bendir listi staðfestra mynda til
þess að ýmislegt bitastætt verði í boði.

Stærstu bomburnar eru eftirtaldar: The Man

Who Wasn’t There, nýjasta mynd þeirra Coen-
bræðra tekin í svart hvítu og með film noir
yfirbragði. Billy Bob Thornton leikur aðalhlut-
verkið. Monsoon Wedding eftir indverska leik-
stjórann Mira Nair, vann gulljónið á síðustu
Feneyjarhátíð; verið er að athuga möguleikann
á því að hún verði gestur hátíðarinnar. The
Pledge eftir Sean Penn, með Jack Nicholson,
sem vakti mikla athygli á Cannes og Berlín fyrr

á þessu ári. Requiem for a Dream eftir Darren
Aronovsky, Ellen Burstyn hlaut Óskar fyrir
aukahlutverk í þessari mögnuðu mynd. Pollock
eftir Ed Harris, um málarann fræga, Harris
leikur titilhlutverkið í þessari fyrstu mynd sem
hann leikstýrir og hefur hlotið mikið lof fyrir.
Center of the World eftir Wayne Wang (Smoke)
hefur hlotið mikið umtal og valdið deilum
vegna mergjaðra kynlífsatriða. Heftig og
beigeistret (Cool and Crazy) er norsk
heimildarmynd um karlakór sem gert hefur allt
vitlaust á kvikmyndahátíðum víða um heim á
þessu ári. Elling eftir Peter Næss hinn norska
þykir sömuleiðis afbragðsmynd og er alveg
splunkuný, Norðmenn virðast eitthvað vera að
koma til. Storytelling eftir góðkunninga
Kvikmyndahátíðar, Todd Solondz, sem gerði
þær firnafínu Welcome to the Dollhouse og
Happiness. Harry, He’s Here To Help eftir
Dominik Moll er ein ein myndin frá Frans sem
fallið hefur vel í kramið á árinu. Þá má nefna
næstnýjustu mynd Ken Loach, Bread and
Roses, sem fjallar um bakhliðina á
draumaborginni LA, Cradle Will Rock eftir
Tim Robbins, Goya eftir meistara Carlos Saura,
Chuck and Buck eftir Miguel Arteta og síðast en
ekki síst, sjálfa 2001: A Space Odyssey eftir
Stanley Kubrick svona í tilefni ársins. 

Margar athyglisverðar myndir á
væntanlegri kvikmyndahátíð

2001: A Space Odyssey.
Sýnd að gefnu tilefni...
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K
vikmyndahátíðir geta verið ágætar.

Kvikmyndahátíðir geta líka verið

slappar. Og þegar þær eru slappar eru

þær yfirleitt mjög slæmar. Að ferðast oft og

vera lengi frá fjölskyldu og heimahögunum.er

fólki mismikið í blóð borið. Þessvegna velur

maður úr kvikmyndahátíðum. Reynir að sirka

út þær hátíðir sem skipta einhverju máli, fara

á staði sem gaman er að koma til og sleppa

restinni. Stundum tekst það og stundum ekki.

Ég viðurkenni að ég er lítið fyrir að ferðast.

Það er fínt þegar maður er kominn á

áfangastað en að fara og koma tekur á. Maður

veltir stundum fyrir sér að taka bara Trierinn

á pakkann. Gera sér upp flughræðslu til að

spara sér kvölina. Það gott fyrir markaðs-

setningu.

Vel tengdur á æðri stöðum

Ég hlakkaði til að koma til Toronto. Menn

láta vel af þeirri hátíð.  Kvikmyndaáhugi er

mikill í þeirri borg og almenningur mætir á

sýningar sem er alltaf bónus. Kvikmyndin

Fíaskó hefur farið á annan tug kvikmynda-

hátíða.  Af þeim hef ég farið á sjö og Toronto

er sú síðasta. Núna er mál að sleppa hendinni

af barninu og halda áfram að fjölga sér.

Yfirleitt hefur fólk sterkustu taugarnar til

frumburðarins en þau sem eftir koma er

yfirleitt betur sköpuð þó svo að oft vanti í þau

ofsann og dyntina.

Ég hafði svo sem engar áhyggjur í flugtaki

sem er óvenjulegt fyrir mig.  Friðrik Þór var í

flugvélinni. Friðrik er vel tengdur á hærri

stöðum. Honum fylgja góðir og ramm-

íslenskir vættir og þegar maður sjálfur er

komin af vestfirskum djöflum veitir slík

vitneskja manni hugarró. En svona til öryggis

þá fer maður í gegnum vanalega ritualið. Ég

fer úr skónum, kreppi tærnar, held fast í

armana, loka augunum og einbeiti mér við að

hjálpa vélinni á loft. Svona eins og þegar

Friðrik hjálpaði Manchester United að vinna

Bayern Munchen í úrslitaleik Evrópu-

keppninnar í Barcelona 99.

Ferðin gekk nokkuð áfallalaust fyrir sig.

Ásamt okkur Friðriki var framkvæmda-

stjórinn Þorfinnur með í för. Við flugum í

gegnum Boston á leið til Toronto. Upp á

síðkastið hafa flugfélögin hætt að bjóða upp á

hnetur með fordrykknum. Það hafði einhver

kafnað úr ofnæmi. Núna bjóða þeir bara upp

á þurrt smágert saltkex sem öllum finnst vont.

Það er alltaf verið að reyna að gera flug

hættuminna. Að banna hnetur er eitt skref í

þá átt.

Í vernduðu umhverfi

Við mætum á öðrum degi hátíðarinnar.

Föstudegi. Það átti ekki að frumsýna myndina

fyrr en á þriðjudeginum en mér var bent á að

helstu samkomurnar væru fyrstu helgina og

þar ætti ég að vera. Þær voru ekkert öðruvísi

en vanalega.  Menn að sýna sig og sjá aðra.

Nóg að borða og nóg að drekka. Og ef maður

er heppinn kynnist maður góðu fólki.

Að vera á kvikmyndahátíð er dálítið eins og

að vera á sjó. Maður er langtímum í burtu,

einangraður og það er séð um mann af hressu

áhugasömu starfsfólki. Maður er í vernduðu

umhverfi. Er vakin ef maður á að mæta

eitthvað, boðið í mat á

hverju kvöldi og þarf helst

ekki að hafa neinar

áhyggjur nema peninga-

áhyggjur sem fylgja óhjá-

kvæmilegu vinnutapi. Því

ekki er manni borgað fyrir

að fara á kvikmyndahátið

þó að flestir fulltrúar

þjóðarinnar á erlendri

grund sem kynna söluvöru

séu yfirleitt á launum. Það

er litið á kvikmyndahátíðir

sem bónus fyrir kvik-

myndagerðarmanninn sem

yfirleitt vinnur launalaust

svo mánuðum skiptir til að

koma kvikmynd á koppinn.

Í staðinn fær maður fríar

ferðir erlendis. Sem getur

verið svo sem ágætt í sjálfu

sér.

Á ameríska vísu

Það er einhvern veginn þannig að maður

ætlar alltaf að liggja í bíó þegar maður kemst

á kvikmyndahátið. Að sjá allt sem manni er

meinað í kvikmyndahúsum í Reykjavík. En

yfirleitt verður lítið úr því. Það telst heppni ef

maður sér eina eða tvær myndir á heilli viku.

Í þetta skiptið valdi ég mér að fara á ameríska

glæpamynd. Sem er yfirleitt ekki minn tebolli

en það var mynd eftir David Mamet sem ég

hef alltaf haft gaman af og Gene Hackman

klikkar yfirlett ekki. Skemmtilegasta atriðið

var þegar góðu þjófarnir sprengdu stóra

sprengju á flugvelli til að villa um fyrir

starfsfólki. Í glundroðanum dunduðu þeir sér

við að yfirbuga flugmenn þotu og ræna gulli í

eigu svissnesks banka. Svaka sniðugt og klárt

hjá Mamet.  Restin var tómt rugl og leiðindi

og ég sór þess í hundraðasta skipti að sjá aldrei

aftur kvikmynd frá stúdíóunum í Hollywood.

Ég ákvað að fara snemma í háttinn. Á morgun

átti að frumsýna Fíaskó og ég ætlaði að vera

vel sofinn.  Ég lét sjónvarpið malla meðan ég

remdist við að festa blund. Í kynningarstúf

fyrir Collateral Damage, trylli sem átti að

Léleg amerísk kvikmynd
Ragnar Bragason leikstjóri, var á kvikmyndahátíðinni í Toronto með mynd sína, 
Fíaskó, þegar hryðjuverkin í Bandaríkjunum dundu yfir. Hann segir okkur 
frá reynslu sinni.

ÁHRIF VOÐAVERKANNA: “Ég var fastur í heimi sjálfhverfra sem voru
uppteknir af eigin mikilvægi. Stórstjörnur á launum kynna nýjustu
afurðir sínar og gista á forsetasvítum á flottum hótelum.  Hátíðin
aflýsti öllum uppákomum sem skipulagðar höfðu verið þann daginn.
Öllum sýningum og samkomum frestað. Þar á meðal myndinni minni
sem átti að sýnast klukkan sex. Og öllum var sama. Mér líka.”
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frumsýna bráðum berst Swartzenegger við

arabíska hryðjuverkamenn og hefur á

endanum sigur auðvitað, á ameríska vísu.

Með þessi leiðindi í hausunum sofnaði ég.

Um morguninn er ég vakinn við símann. Í

fyrstu hélt ég að ég væri að sofa af mér

mikilvægan fund en þegar ég leit á klukkuna

var hún bara að slefa í níu.  Á hinum

endanum var Ármann starfsmaður Kvik-

myndasamsteypunnar sem gisti á sama hóteli.

Honum var mikið niðri fyrir og hann skipaði

mér að kveikja á sjónvarpinu í snarhasti.

Hvaða stöð? spurði ég. Hvaða stöð sem er,

svaraði Ármann. Það tók mig nokkrar

mínútur að átta mig á því sem ég sá. Þetta var

allt eins og léleg amerísk kvikmynd, gat verið

hvað sem er frá Jerry Bruckheimer. Það eina

sem vantaði voru nærmyndirnar af hetjunni.

Þegar ég horfi á flugvélina í beinni lenda á

hinum turninum þá rennur upp fyrir mér að

þetta væri ekki slæm kvikmynd heldur

raunveruleiki. Af hvaða rótum hann var

sprottinn vissi ég ekki. En tilfinningin var

önnur en í bíó. Í fyrstu fylltist ég vantrú sem

smátt og smátt breyttist svo í vonleysi.  Ég

áttaði mig á að ég hélt ennþá símtólinu upp að

eyranu. Við höfðum þagað í góðar tíu

mínútur dolfallnir yfir ímyndunum á

sjónvarpsskjánum.

Flóttaleiðin

Og þá langaði mig heim. Strax. Allt þetta

tilstand út af skáldskap, matarboð, kokteil-

boð, partí skipti engu máli. Ég var fastur í

heimi sjálfhverfra sem voru uppteknir af eigin

mikilvægi. Stórstjörnur á launum kynna

nýjustu afurðir sínar og gista á forsetasvítum

á flottum hótelum.  Hátíðin aflýsti öllum

uppákomum sem skipulagðar höfðu verið

þann daginn.  Öllum sýningum og

samkomum frestað. Þar á meðal myndinni

minni sem átti að sýnast klukkan sex. Og

öllum var sama. Mér líka.

Eftir að hafa setið nær hreyfingarlaus í 36

tíma fyrir framan CNN, ABC, BBC stóð

maður sjálfan sig að því að stara út um

gluggann á 19. hæð hótelsins á skýjakljúfa

borgarinnar allt í kring. Átti von á því á hverri

stundu að stanslausar endursýningarnar á

hörmungunum færðust yfir á gluggann.

Það var undarleg stemming sem skapaðist

þann daginn og þá daga sem eftir komu. Allir

voru fastir í Toronto. Þetta var líkast þætti í

Twilight Zone þar sem hópur af skóla-

krökkum kemst ekki heim úr skólaferðalagi.

Eða útilega sem dregst á langinn. Og

hótelbarinn var vatnsbólið. Þar söfnuðu

menn kjarki og skiptust á upplýsingum.

Hvernig kæmust við heim? Í hvaða númer var

best að hringja til að fá flugmiðum breytt.

Yfirborðskenndar umræðurnar við barinn

urðu mannlegri. Fólk hætti að rembast við að

brúa þagnir með speki og yfirlýsingum og sat

hugsi.  Og hátíðin öðlaðist nýja merkingu.

Kvikmyndir blómstra í kreppu. Fólk þarf

flóttaleiðir og þá fara menn í bíó. Flestar

sýningar voru fullsetnar. En það var lítil

ánægja sem fylgdi því fyrir mann.  Áhugi

kaupenda og dreifingaraðila sem áður hefðu

fyllt menn gleði og eldmóð urðu máttlaust

hjóm.

Þorfinnur fór að breyta miðum fyrir alla.

Flestir áttu miða í tengiflug í gegnum

Bandaríkin en það var borin von. Ekki að

maður hefði notað hann hvort eð er. Á

endanum komumst við til London tveimur

dögum á eftir áætlun og auðvitað misstum við

af fluginu heim. Til að bæta gráu ofan á svart

varð ég þrítugur þann daginn. Atburður sem

manni hlakkaði til að njóta með nánustu

fjölskyldu. En sex íslenskir kvikmynda-

gerðarmenn í London var ekki versti

kosturinn. Það hefði getað verið verra.
____________________________________
Höfundur  er leikstjóri og handritshöfundur. Hann var einn
fimm leikstjóra Villiljóss og vinnur nú að sjónvarpsmyndinni
Allir hlutir fallegir.
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E
r til eitthvað hversdagslegra en bíó?
Skiptir kvikmyndin okkur Íslendinga
nokkru máli? Vissulega förum við allra

þjóða kvikinda oftast í bíó sé miðað við
höfðatöluna góðu, en berum við einhverja
virðingu fyrir kvikmyndalistinni og skiptir það
sem fyrir augu ber okkur nokkru. Úrvalið í
kvikmyndahúsunum verður sífellt einhæfara í
takt við Hollywood og bíóhúsakóngarnir sífellt
færri - einnig í takt við Hollywood. Skiptir það
nokkru hvort Julia Roberts, Mel Gibson eða
Bruce Willis fari með aðalhlutverkið; Ridley
Scott, Steven Soderbergh eða Michael Bay
leikstýri; inntakið sé drama, grín eða spenna? Í
tvær stundir hverfum við úr andríki
hversdagsins í myrkvaðan sal og okkur er nokk
sama hvaða skuggar leika um tjaldið.
Kvikmyndalistin hefur á Íslandi tapað öllum
tengslum sínum við hinn daglega veruleika -
hún er flótti inn í heim fantasíunnar. 

Það er þó ekkert í náttúru kvikmyndarinnar
sem aðskilur hana frá knýjandi spurningum
veruleikans allt í kringum okkur. Enda fer því
fjarri að hluturnir séu svona allsstaðar og ávallt.

Kannski var hina fullkomnu andhverfu íslenska
kvikmyndaslensins að finna í Suður-Ameríku á
7. áratugnum. Þá átti ekkert annað en að bylta
heiminum með kvikmyndavélina að vopni.
Heimsálfan öll titraði af byltingahræringum og
fjölmargir kvikmyndagerðarmenn tóku þátt í
baráttunni gegn einræðisherrum heima fyrir og
heimsveldisstefnu Vesturvelda. Byltingin á
Kúbu blés krafti í brjóst annarra hreyfinga
innan álfunnar, sem og í Afríku og Asíu. 

Á þessum árum gátu kvikmyndagerðarmenn
sett hugleiðingar sínar um listina á prent, líkt og
áður meistarar sem Dziga Vertov, Sergei
Eisenstein, og Jean-Luc Godard, án þess að
teljast til furðufugla. Brasilíski kvikmynda-
gerðarmaðurinn Glauber Rocha, einhver helsti
forsprakki Cinema Novo hreyfingarinnar,
skrifaði árið 1965 stefnuyfirlýsinguna "Fagur-
fræði hungursins." Kvikmyndalistin átti hvorki
meira né minna en að endurspegla hungur
þjóðarinnar, óréttmættið, þjáninguna. Hún átti
að vekja þjóðina til vitundar um grimmd
imperíalismans og hvetja hana til byltingar.
Argentísku kvikmyndagerðarmennirnir Fern-

ando Solanas og Octavio Getino gengu skrefi
lengra árið 1969. Í greininni "Fram til þriðju
kvikmyndalistarinnar" lýsa þeir leynilegum
sýningum (sakir pólitískrar ritskoðunar) á
mynd þeirra Hora de los hornos þar sem þeir
m.a. ræða við áhorfendur um inntak
myndarinnar. Hún er ekki lokaður texti heldur
inngangur að samræðum - samræðum um
byltingu. Þeir útfæra ennfremur taktík sína sem
þeir nefna skæruliðakvikmyndagerð, þar sem
ber að beita meðulum kvikmyndalistarinnar
sem hverju öðru vopni: "Í þessu langa stríði er
tökuvélin rifillinn okkar [og] sýningarvélin
byssa sem skýtur 24 römmum á sekúndu."
Landi þeirra Solanas og Getino, Fernando Birri,
og Kúbumennirnir Julio García Espinosa og
Tomás Gutiérrez Alea skrifuðu sömuleiðis
áhrifaríkar greinar er blönduðu listrænu gildi
kvikmyndarinnar saman við pólitískt innihald
hennar. Það er liðin tíð. Eða hvað?

Vissulega eru draumar um heimsbyltingu
allir og hafa sumsstaður snúist upp í martraðir.
Það þýðir þó ekki að pólitísk kvikmyndagerð
hafi liðið undir lok. Í dag sætta menn og konur
sig við smærri sigra. Femínistar hafa í áratugi
gert tilraunir með myndmál sem brýtur á bak
aftur karlleg gildi afþreyingariðnaðarins,
kvikmyndagerð samkynhneigðra hefur barist
gegn og snúið upp á menningarlega fordóma,
leikstjórar í hinum svokallaða þriðja heimi
berjast enn gegn harðræði heima fyrir sem og
eftirlendustefnu Vestursins. Slíkar myndir
sjáum við þó auðvitað ekki heima á klakanum
enda eru þær ekki á söluskrám Hollywood-
samsteypanna. Engu að síður slæðist snefill af
pólitískri réttindabaráttu bandarískra minni-
hlutahópa á tjöldin hér heima - megi græða á
henni nokkurt fé. Hér eiga einkum í hlut svartir
leikstjórar á borð við Spike Lee, John Singleton
og Hughes-bræður. Þetta er þó aðeins
toppurinn á þeim ísjaka sem pólitísk kvik-
myndagerð er í raun og veru í Bandaríkjunum.
Meira að segja Hollywood, mekka afþreying-
arinnar, er ekki með öllu bitlaus líkt og dæma
má af myndum sem JFK, Wag the Dog, Boys
Don´t Cry, Bulworth og  The Contender.

Víkur þá sögunni aftur til Íslands. Sú litla
pólitík sem slysast hingað á tjaldið á takmarkað
erindi til okkar. Á tímum þegar draumar um
heimsbyltingu þykja hlægilegir stendur
Íslendingum nokk á sama um mannréttinda-
baráttu blökkumanna vestra (jafnvel þótt þeir
"fíli" Wesley Snipes og Eddie Murphy) og
pólitíska spillingu í Hvíta húsinu (þótt þeir hafi
gaman of Móníku-bröndurum). Og þótt
íslenskir kvikmyndagerðarmenn virðist oft á
tíðum telja sig langt yfir kollega sína í
Hollywood hafna eru þeir flestum öðrum
meinlausari. Íslenskar kvikmyndir eru almennt
broddlausar hvort sem menn kjósa að telja þær
til listar eða afþreyingar. Er nokkru sinni drepið
á knýjandi samtímavandamálum, pólitískri
spillingu eða nokkru því sem mótar tilvist okkar
á þessu skeri? Nei, eina pólitíkin sem snýr að
íslenskri kvikmyndagerð er hreppapólitík fjár-
styrkja svo ekki sé minnst á "kosningu" fulltrúa
þjóðarinnar til sjálfra óskarsverðlaunanna. Æ!
_____________________________________
Höfundur er bókmenntafræðingur. Greinin birtist upphaflega í
vefritinu Kistunni (www.kistan.is)

Tuttugu og fjögur
skot á sekúndu
Skiptir kvikmyndin okkur Íslendinga nokkru máli? Er hreppapólitík fjárstyrkja 
það eina sem hreyfir við íslenskum kvikmyndagerðarmönnum?  Hversvegna 
taka þeir ekki á hinum knýjandi spurningum veruleikans allt í kringum okkur?

EFTIR BJÖRN ÆGI NORÐFJÖRÐ

7. áratugurinn var andstæða
íslenska kvikmyndaslensins að
mati Björns Ægis. “Þá átti ekkert
annað en að bylta heiminum
með kvikmyndavélina að vopni...
Á þessum árum gátu kvikmynda-
gerðarmenn sett hugleiðingar
sínar um listina á prent, líkt og
áður meistarar sem Dziga
Vertov, Sergei Eisenstein, og
Jean-Luc Godard, án þess að
teljast til furðufugla.”
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Vel heppnuð hátíð í fyrra

A
fhending Edduverðlaunanna í fyrra fór fram fyrir
fullu húsi gesta í Þjóðleikhúsinu. Auk þess kom í
ljós í könnun sem Íslenska kvikmynda- og

sjónvarpsakademían fékk Gallup á Íslandi til að gera að
dagskráin náði einhverju mesta sjónvarpsáhorfi sem
um getur í langan tíma (65%) og vakti gríðarlega athygli
meðal þjóðarinnar. Það er því óhætt að fullyrða að
Edduhátíðin hafi unnið sér sess meðal almennings sem
ein glæsilegasta athöfn ársins. 

Að þessu sinni fer athöfnin fram á
skemmtistaðnum Broadway við Ármúla, einum
glæsilegasta samkvæmis-sal landsins. Strax að
lokinni verðlaunaathöfninni verður efnt til
hátíðardansleiks á sama stað. 

Lækkað miðaverð
Til að koma til móts við lakara efnahagsástand hefur

stjórn ÍKSA ákveðið að lækka miðaverð úr 3.500 kr. í
2.900 kr. Öllum er heimilt að kaupa sér miða sem gildir
bæði á sjálfa hátíðina og dansleikinn á eftir. Tekið
verður á móti gestum með fordrykk og er hann innifalin
í miðaverði. Hægt verður að kaupa aðrar veitingar, mat og
drykk, eftir að verðlaunaafhendingu lýkur. Spariklæðnaður
er áskilinn. 

Verðlaunaflokkum hefur verið fjölgað um tvo.
Bætast nú við flokkarnir “handrit ársins” og
“fréttamaður ársins” og eru verðlaunaflokkarnir
því alls 14, auk þess sem tilkynnt verður um framlag
Íslands til Óskarsverðlauna Bandarísku
kvikmyndaakademíunnar. Athöfnin sjálf mun taka
um eina og hálfa klukkustund og sendir Sjónvarpið
út beint frá henni líkt og í fyrra.

Kosið um Edduverðlaunin
Líkt og venjulega kjósa meðlimir ÍKSA um flesta

flokkana, auk þess sem alþjóð gefst kostur á þátttöku í
kosningunum gegnum netið á mbl.is. 

Á vefjunum www.iff.is og www.producers.is getur
þú séð hvort þú ert á kjörskránni og hvort
alllar nauðsynlegar upplýsingar um
þig séu réttar. Ef þarf er hægt að
senda inn leiðréttingar og
ennfremur umsókn um inngöngu,
teljir þú þig eiga þar heima.

Kosningarnar fara fram dagana
5.-9. nóvember á skrifstofu

Kvikmyndasjóðs, Túngötu 14. 

Tryggið ykkur miða í tíma
Eddan er ekki bara verðlaunahátíð heldur einnig

nokkurskonar árshátíð kvikmynda- og sjónvarps-
geirans. Því heldur gleðin áfram vel eftir að

verðlaunaafhendingu lýkur. Fólk er hvatt til að tryggja sér
miða tímanlega, enda var uppselt síðast og slegist um

miða á þetta glæsilegasta samkvæmi ársins. Nú er
hægt að panta miða hjá Broadway og hafa meðlimir

Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar
forgang um miðakaup til 6. nóvember.

Verðlaunaflokkarnir
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. Leikið sjónvarpsefni / stuttmynd ársins.

Sjónvarpsmyndir, þáttaraðir eða stakir þættir. Einnig
stuttmyndir, hvort sem þær hafa verið sýndar í sjónvarpi eða
kvikmyndahúsum.
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 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.

Allt sem þú þarft að vita um Eddu 2001
Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían (ÍKSA) undirbýr nú þriðju EDDUVERÐLAUNIN 

sem veitt verða sunnudaginn 11. nóvember næstkomandi.
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Í UPPHAFI VAR
DRAUMURINN

E F T I R E R L E N D S V E I N S S O N

H
versu nauðsynlegt er að halda minningum við, varðveita þær og
jafnvel efla með því að fylla upp í göt óminnis og vanþekkingar á
meðan enn gefst tóm til þess? Hvers virði eru persónulegar

minningar sem umbreyta má í almenna þekkingu í þessu tilviki á
athöfnum þeirra og draumum sem störfuðu við kvikmyndagerð fyrr á tíð
en nú eru horfnir af sviðinu.

Mér er ljóst að um þetta geta verið skiptar skoðanir. Innan greinarinnar
eru t.d. mismundandi álit á því, hvenær saga íslenskrar kvikmyndagerðar
fer að skipta einhverju máli. Mörgum málsmetandi kvikmyndagerðar-
mönnum finnst að miða eigi upphaf íslenskrar kvikmyndasögu við
stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands árið 1978 og þeirra kvikmynda, sem
fyrstar nutu framlaga hans.  Flestallt sem gert hafi verið á þessu sviði fram
að þeim tíma heyri undir svið áhugamennsku og hafi því takmarkað gildi.
Fundið hefur verið að því við undirritaðan í þessu blaði að hann skuli
hafa notað orðið brautryðjandi um fyrstu íslensku kvikmynda-
gerðarmennina, sem sýndu almenningi kvikmyndir sínar hér á landi í
kvikmyndahúsi og gáfu þar með íslenskum kvikmyndahúsgestum í fyrsta
sinn tækifæri til að sjá og heyra íslenskar bíómyndsögur á hvíta tjaldinu.
Ætli það verði nú ekki að teljast samkomulagsatriði hvort telja eigi þann
sem ryður brautina fyrir ákveðnar athafnir í landi sínu brautryðjanda hafi
slíkt hið sama verið gert áður annars staðar í heiminum. Varla getur það
verið frágangssök að líta þannig á að þjóðir eigi sér brautryðjendur. Síðan
eru enn aðrir sem segja að kvikmyndir Óskars Gíslasonar t.d. Síðasti
bærinn í dalnum, sem sprottinn er upp úr íslenskri sagnaarfleið liðinna
alda hafi greipst með svo heillandi hætti inn í vitund þeirra að hún hafi
ráðið miklu um að þeir ákváðu síðar meir að leggja stund á kvikmynda-
gerð og leitast við að hafa af henni atvinnu.

Sjálfum finnst mér að frumupphaf sögu skipti máli. Það nærir vöxt og
skapar vídd og viðmið. Ekkert sprettur upp af engu. Sagan er áhrifamikið
vopn í sjálfstæðisbaráttu. Það þekkja allir Íslendingar. Fullvíst má telja að
Kvikmyndasjóður og Kvikmyndasafn Íslands hefðu ekki orðið til á sínum
tíma nema vegna þess m.a. að fyrir var sögulegur jarðvegur, sem hægt var
að gróðursetja þessar stofnanir í.

Sagan endurtekur sig. Og oft á þann veg sem síst skyldi en einnig
velgengnin. Því hefur verði haldið fram að nauðsynlegt sé að þekkja
söguna, muna, til að hægt sé að læra af reynslunni, forðast óheppilegar
endurtekningar og ofmetnast ekki af sigrum eins og ekkert sambærilegt
hafi gerst áður. Skyldi slíkur lærdómur er fólginn í kvikmyndasögu okkar,
jafnvel frumsögunni?

Saga Óskars Gíslasonar er saga ungs manns, sem kynntist töfrum
kvikmyndanna og framleiðslu þeirra, á þeim tíma í upphafi liðinnar
aldar, þegar sambandsríki Íslands, Danmörk, var stórveldi í
kvikmyndgerð heimsins. Árið 1919 voru danskir kvikmyndagerðarmenn
á vegum Nordisk Film staddir hér á landi til að taka upp Sögu

ALDARMINNING ÓSKARS GÍSLASONAR, LJÓSMYNDARA OG KVIKMYNDAGERÐARMANNS

Hinn 15. apríl s.l. voru liðin 100 ár frá fæðingu Óskars

Gíslasonar, ljósmyndara og kvikmyndagerðarmanns. Á

slíkum tímamótum leitar hugur okkar sem kynntumst Óskari

aftur til þeirra ára þegar við vorum honum samferða.

Svipmyndir koma upp í hugann, sem enn lifa í minningunni

og einnig aðrar, sem eru um það bil að hverfa úr fókus inn í

óminni og gleymsku. Og spurningin um mikilvægi

minningarinnar vaknar og verður áleitin. 

FRÆNDUR AÐ STÖRFUM: Óskar Gíslason (til vinstri) og Ævar Kvaran vinna að
töku kvikmyndarinnar Síðasti bærinn í dalnum árið 1947.



DRAUMAR ÞJÓÐAR: “Með Síðasta bænum í

dalnum tókst að festa á filmu veruleika

íslenska ævintýrisins og þjóðsögunnar.

Myndin endurspeglar draum þjóðarinnar,

áður en vélvæðingin hélt innreið sína í

íslenskt samfélag og þjóðin eignaðist nýja

drauma í formi glæsivagna, einbýlishúsa og

sólarlandaferða. Í þessari kvikmynd renna

saman í eitt þær fjölmörgu frásagnir sem

mæður og ömmur liðinna kynslóða sögðu

börnunum fyrir háttinn.” Klara, dóttir

Óskars, sem álfadrottningin í Síðasta bænum

í dalnum.
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Borgarættarinnar hér á landi. Óskar var þá lærlingur á ljósmyndastofu
Ólafs Magnússonar, ljósmyndara. Það kom í hans hlut að framkalla
prufur vegna myndatökunnar, sem leiddi til þess að ágæt kynni tókust
með honum og kvikmyndatökumanninum, Louis Larsen. Ári síðar sigldi
Óskar til Kaupmannahafnar til að leggja stund á framhaldsnám í
ljósmyndun á ljósmyndastofu hins konunglega hirðljómyndara Peter
Elfelt á árunum 1920 - 1921. Þessi danski lærimeistari Óskars Gíslasonar,
í ljósmyndun er þekkt nafn í danskri kvikmyndasögu, því hann varð
fyrstur til þessi að taka kvikmyndir í Danmörku. Elstu myndir hans eru af
fréttnæmum atburðum frá árinu 1896 en seinna varð hann jafnframt
fyrstur Dana til að taka leiknar kvikmyndir. Þegar Óskar kemur til starfa
á ljósmyndastofu Elfelts getur almenningur fengið þar leigðar sýningar-
vélar og kvikmyndir. Óskari segist svo frá að kynni hans af þessum
meistara sínum hafi haft mikil áhrif á hann. En fleira undirbjó áhuga hans
á kvikmyndagerð í Kaupmannahöfn því nú gafst honum tækifæri til að
endurnýja kynni sín við kvikmyndatökumann Sögu Borgarættarinnar,
Louis Larsen. Fyrir atbeina hans komst Óskar inn á gafl hjá Nordisk Film
og gat fylgst með kvikmyndatökum á vegum þessa heimskunna
risafyrirtækis í kvikmyndaverum þess í Valby.

Þótt áhugi Óskars á kvikmyndum hefði nú verið vakinn svo um
munaði þá hélt hann samt sínu striki eftir heimkomuna frá
ljósmyndanámi í Kaupmannahöfn, setti upp ljósmyndastofu í Austur-
stræti í Reykjavík og hóf að starfa sem ljósmyndari næstu árin. En
kvikmyndaáhuginn lét hann ekki í friði og fljótlega upp úr 1930 tók hann
til við að taka kvikmyndir af helstu viðburðunum í bænum á 9,5 mm
kvikmyndatökuvél og nokkru síðar á 16mm tökuvél. Allt þetta filmusafn
varð hins vegar eldsvoða að bráð, þegar eldur kom upp á lofti íbúðar
Óskars á Bergstaðastræti án þess að svo miklu sem einum filmubút yrði
bjargað frá glötun. Þar með lauk fyrsta kapítulanum í kvikmyndasögu
Óskras Gíslasonar.

Með stofnun lýðveldisins á Þingvöllum árið 1944 skapaðist tækifæri
fyrir Óskar Gíslason til að stíga nýtt skref í kvikmyndagerð sinni, og að
þessu sinni í átt til enn meiri alvöru með því að kvikmynda að eigin
frumkvæði hátíðahöldin bæði á Þingvöllum og í Reykjavík. Afraksturinn
sýndi hann í kvikmyndahúsi aðeins þremur dögum eftir að hátíðar-
höldunum lauk. Ágætar viðtökur þessa uppátækis urðu urðu þess
valdandi að nú varð ekki aftur snúið. Á grundvelli stuttra fréttamynda af
bæjarlífinu í Reykjavík urðu til heimildarkvikmyndir um Reykjavík sem
svo heppilega vildi til að átti160 ára afmæli um þessar mundir (1946). Sú
frásagnaraðferð að láta ungt par ganga í gegnum myndina og tengja
atriðin saman sýnir hvert stefndi hjá Óskari.  Viðtökurnar urðu svo góðar
og Óskar ákveður að halda áfram á þessari braut.  Hann bætir öðrum
hluta við myndina, sem frumsýndur var ári síðar. Þessi yfirgripsmikla
heimildarmynd um Reykjavík nefndist Reykjavík vorra daga og er
ómetanleg heimild um líf og athafnir borgarbúa á þessum árum.

Stærsta ævintýrið á sviði heimildarmyndagerðar kom upp í hendurnar
á Óskari við gerð næstu kvikmyndar hans, sem nefndist Björgunarafrekið
við Látrabjarg. Giftusamleg björgun skipverja af breska togaranum
Dhoon við hrikalegar aðstæður um hávetur undir ógnvekjandi
þverhníptu Látrabjarginu vakti svo mikla athygli að ákveðið var að gera
kvikmynd um þetta einstæða björgunarafrek. Óskar réðist í það stórvirki
að endurskapa björgunarafrekið án þess þó að hafa skíra mynd af því
hvernig sjálf björgunin yrði sviðsett.  Meðan á kvikmyndatökunni stóð
fyrir vestan gerðist það ótrúlega að annar breskur togari, Sargon að nafni,
fórst á svipuðum slóðum. Björgunarsveitin sem var að leika strand
togarans Dhoon hófst þá tafarlaust handa um að bjarga áhöfn Sargons.
Allt var til reiðu hjá Óskari svo hann gat fylgt björgunarsveitinni tafar-
laust eftir og kvikmyndað einstakt atriði í sögu íslenskra heimildarmynda.
Litlu munaði samt í flýtinum að björgunarsveitin gleymdi að gera
kvikmyndatökumanninum viðvart. Óskari segist svo frá að meðan á
tökunum stóð hafi hann verið orðinn svo loppinn á fingrunum að hann
hafi þurft að snúa vélinni að sér til að fullvissa sig um að fingurinn væri
örugglega á gangsetningartakka vélarinnar.

Í framhaldi af þessu mikla ævintýri verða enn ein þáttaskilin, því nú
ákeður Óskar að stíga skrefið til fulls yfir á svið leikinna mynda. Hann
hafði lag á að virkja góða menn til samstarfs við sig. Helstu hjálparhellur
hans voru þeir Þorleifur Þorleifsson, sem lært hafði ljósmyndun á ljós-
myndastofu Óskars og Ævar Kvaran leikstjóri og náfrændi. Þorleifur
skrifaði kvikmyndahandritin og annaðist hvers kyns “reddingar” í
tengslum við kvikmyndagerðina. Ævar leikstýrði flestum myndanna og
útvegaði leikara en hann rak jafnframt leiklistarskóla. Unga fólkið þar lét

ekki spyrja sig um það tvisvar á þessum árum, hvort það hefði áhuga á að
leika í kvikmyndum. Þriði lykilsamstarfsmaðurinn sem lítið sem ekkert
hefur verið minnst á fram til þessa í umfjöllun um Óskar Gíslason var
eiginkona hans Edith Soffie Gíslason. Hún opnaði heimili þeirra hjóna
fyrir kvikmyndagerðarfólkinu, sá því fyrir fæði bæði inni á heimilinu og
utan þess. Hún saumaði búninga, hvatti mann sinn þegar á móti blés og
hélt upp góðum anda á tökustað með einstakri glaðværð sinni og
útgeislun. Dóttir Óskars segir að hún sé handviss um að faðir sinn hefði
aldrei getað gert þá hluti sem honum tókst að framkvæma hefði hann
ekki haft hana sér við hlið og verður þá hugsað til hennar að smyrja brauð
ofan í tökuliðið fram á rauðar nætur eða við að elda kjötsúpu á prímus út
í sveit handa leikurum og kvikmyndatökuliði Síðasta bæjarins í dalnum.
Edith lét einnig til sín taka þegar myndirnar voru í klippingu því þá tók
hún að sér hlutverk gagnrýnandans og þess sem kemur með góðar
ábendingar. Sjálfur afmarkaði Óskar hlutverk sitt við fjármögnun,
framleiðslu, kvikmyndatöku og eftirvinnslu mynda sinna. Var það ærinn
starfi fyrir einn mann.

Framleiðandinn Óskar Gíslason hafði nú í svo miklu að snúast í
vaxandi kvikmyndagerð sinni að hann varð að helga sig henni heill og
óskiptur. Á næstu 5 árum stóð yfir óslitin bíókvikmyndaframleiðsla á
hans vegum með næstum árvissum frumsýningum í kvikmyndahúsum
borgarinnar: Síðasti bærinn í dalnum 1950, Reykjavíkurævintýri
Bakkabræðra og Töfraflaskan (stuttmynd) 1951, Ágirnd og Alheims-
meistarinn (stuttmynd) 1952 og Nýtt hlutverk 1954.  Viðtökur voru svo
góðar að langar biðraðir mynduðust út á gangstéttir frá miðasölum
kvikmyndahúsanna eins sjá má á ljósmyndum frá þessum tima.  Fólkið,
sem alist hafði upp við erlendar bíómyndir í tæpa hálfa öld, þyrsti í að sjá
leiknar íslenskar bíómyndir á hvíta tjaldinu. Þessi saga átti eftir að
endurtaka sig 30 árum síðar. Um þetta leyti tók Loftur Guðmundssonar
einnig til við að framleiða bíómyndir í samkeppni við Óskar og því var
ekki óeðlilegt að fólk leyfði sér að trúa því á þessum árum að loksins,
loksins væru íslenskar bíómyndir komnar til að vera. Það var því tilbúið
að fyrirgefa ýmsa tæknilega vankanta sem óneitanlega fylgdu þessari
kvikmyndaframleiðslu. Þeir voru afgreiddir sem byrjunarörðugleikar og
fullvíst talið að á þeim yrði sigrast er fram liðu stundir. Því menningar-
bylting var að eiga sér stað. En þegar allt virtist leika í lyndi tók
hamingjuhjólið að snúast við. Óskari auðnaðist ekki að gera fleiri leiknar
bíómyndir, þrátt fyrir stóra drauma og stofnun kvikmyndavers með
öllum “græjum” árið 1957 til að láta þá rætast í. Fyrirtækið, sem nefndist
Íslenskar kvikmyndir hf, hafði á stefnuskrá sinni að framleiða kvikmyndir
fyrir börn upp úr ævintýrum, fræðslumyndir, kvikmyndir um íslenskt
atvinnulíf, auglýsingakvikmyndir auk þess sem boðið skyldi upp á
framköllun kvikmynda fyrir almenning. Óskar stofnaði þetta fyrirtæki í
félagi við aðra en fljótlega eftir að það hóf starfsemi m.a. með gerð
auglýsingakvikmynda þá brást aðalsamstarfsmaður Óskars honum, sem
varð að mati Óskars aðalástæðan fyrir því að fyrirtækið varð upp úr því
gjaldþrota. Óskar missti ekki aðeins öll sín tæki og tól heldur aleigu sína
og stóð eftir slyppur og snauður. Skömmu áður hafði fjölskyldan flosnað
upp í kjölfar þess að Óskar og Edith misstu tvö yngstu börnin sín á
árunum 1952 - 53, þegar kvikmyndagerðin stóð sem hæst. Upp úr öllum
þessum hremmingum kom Inga Laxness (Ingibjörg Einarsdóttir) inn í líf
Óskars og hjálpaði honum til að ná fótfestu í lífinu á ný. Hann hallaði sér
nú aftur að ljósmynduninni. Það varð síðan hlutskipti Óskars Gíslasonar
að setja á stofn og byggja upp ljósmyndadeild Sjónvarpsins við stofnun
þess árið1966. Þar starfaði hann í áratug eða þar til hann varð að láta af

Æ V I O G S T Ö R F :
1. Fjölskyldan. Frá vinstri: Sigríður Óskarsdóttir, Randí Óskarsdóttir, Edith

Gíslason eiginkona Óskars, Alvar Óskarsson, Klara Óskarsdóttir, Óskar, Óskar
Óskarsson. Myndin er tekin við fermingu Klöru og skírn Randíar 1948. Börn

Óskars og Edith, Óskar og Randí, létust 1952 og 1953 en 1954 fæddist þeim
annar sonur sem einnig var skírður Óskar.

2. Guðbjörn Helgason lék dverginn Rindil í Síðasta bænum í dalnum.
3. Kjallarinn í Bergstaðastræti 36 var lengi vel vinnuaðstaða Óskars. Myndin

er líklega tekin um miðjan fimmta áratuginn.
4. Björgunarafrekið við Látrabjarg er líkega sú mynda Óskars sem víðast

hefur farið.
5. Óskar og Þorleifur Þorleifsson, einn helsti samstarfsmaður hans.

6. Úr Síðasta bænum í dalnum. Ömmuna leikur Þóra Borg en börnin eru
leikin af þeim Friðrikku Geirsdóttur og Vali Gústafssyni.
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störfum fyrir aldurs sakir í ársbyrjun 1976.
Undirritaður varð þeirrar gæfu aðnjótandi að kynnast Óskari þegar við

vorum báðir starfandi í Sjónvarpinu á árunum 1969 - 76. Skömmu áður
en Óskar lét af störfum gafst mér tækifæri til að hafa umsjón með gerð
heimildarkvikmyndar í tveimur hlutum um Óskar í samvinnu við Andrés
Indriðason, sem átti frumkvæðið að gerð myndarinnar og stjórnaði
upptöku hennar fyrir Sjónvarpið. Meðan á þessari kvikmyndagerð stóð
vann Óskar að undirbúningi mikillar ljósmyndasýningar á Kjarvals-
stöðum, sem felld var inn í kvikmyndina en sýning þessi, sem hann
nefndi Reykjavík liðinna daga, var í senn sérstæður og rismikill endir á
ferli hans sem ljósmyndara.

Ég er ekki einn um það að finnast það ómetanlegt að hafa átt þess kost
að kynnast þessum virðulega, hógværa og hlýja manni, sem átti að baki
sér alla þessa sögu. Ég hafði lagt stund á kvikmyndasögu og önnur
kvikmyndafræði við Kaupmannahafnarháskóla áður en fundum okkar
bar saman og hafði þá trú að það væri mikilvægur þáttur í baráttunni fyrir
sjálfstæðri íslenskri kvikmyndagerð, sem mig og marga aðra dreymdi um
á þessum árum, að grafin yrði upp forsaga hennar í landinu og hún gerð
okkur aðgengileg í einhverju formi. Sjálfstæðisbarátta kvikmyndagerðar-
innar þyrfti á viðmiði og jarðvegi að halda auk þess sem þjóðin ætti að fá
vitneskju um kvikmyndasögu sína.  Þessi draumsýn hefur að vísu ekki
ræst enn eins og efni stóðu til en ýmislegt hefur samt verið að gert. Ég
hófst t.d. handa með að fylgja henni eftir með samtölum við Óskar eftir
að fundum okkar bar saman vegna gerðar
kynningarþátta á undan þeim kvikmyndum hans
sem teknar voru til sýningar í Sjónvarpinu á
þessum árum og þegar við Óskar vorum báðir
hættir þar hélt samstarf okkar áfram á vettvangi
Kvikmyndasafns Íslands, þar sem undirritaður
var forstöðumaður fyrstu árin. Óskar fól safninu
varðveislu mynda sinna og saman unnum við að
endurgerð nokkurra þeirra. Minningin um
endurgerð Lýðveldishátíðarkvikmyndar hans
verður mér ógleymanleg því þá fékk gamli
maðurinn tækifæri í hárri elli til að setjast í stól
framleiðandans á nýjan leik og taka þátt í
kvikmyndagerð í hinsta sinni.  Þetta var um
miðjan níunda áratuginn. Hinn 24. júlí 1990 var
Óskar allur.

Í upphafi var draumurinn og hann byggði á
hugmynd, sem okkur dreymdi um að hrinda í framkvæmd en aldrei varð
neitt úr. Öll þekkjum við kvikmyndagerðarfólk þann tíma og fyrirhöfn
sem draumar okkar útheimta, umsóknir í sjóði sem ekki ná fram að
ganga, handritsskrif, sem enginn kærir sig um, tilraunir til fjármögnnar
sem misheppnast, angistina sem felst í því að veðja á réttan draumsýn.
Draumar taka tíma og orku ekkert síður en verkefni, sem eitt sinni voru
draumar, en breyst hafa í raunveruleika.  Stundum krefjast þeir jafnvel
meiri orku og tíma heldur en verkefni, sem komast á legg. Og stundum
verða þessir draumar að lýjandi og jafnvel mannskemmandi þráhyggju.
Tvö fræg dæmi úr kvikmyndasögunni koma upp í hugann:
Napóleonskvikmynd meistara Stanley Kubricks og Jesú kvikmynd
Danans Carls Th. Dreyer, sem er eitt af stóru nöfnum
kvikmyndasögunnar. Báðir þessir jöfrar eyddu ómældum tíma og orku í
þessa drauma sína þótt ekkert yrði úr framkvæmdum. Óskar átti sér fleiri
kvikmyndadrauma en hann náði að láta rætast. Þegar mótlætið var á
næstu grösum voru draumarnir stærstir eins og fram kom í
stefnuyfirlýsingu við opnun kvikmyndavers hins nýstofnaða fyrirtækis
Óskars Gíslasonar o.fl. “Íslenzkar kvikmyndir h.f.” árið 1957.  Varðveist
hafa nokkur handrit eftir handritshöfunda Óskars, sem aldrei komust á
tökustig. Sá draumur, sem stóð hjarta hans næst og hann ól með sér í
fjölda mörg ár var hugmynd hans um að kvikmynda sögu Jóns Trausta
um Önnu á Stóruborg. Dóttir Óskars segir svo frá að faðir hennar hafi
ætíð farið að tala um þetta hugðarefni sitt á góðri stundu en söguna kunni
hann utan að í smáatriðum enda mun hún hafa fylgt honum frá
barnæsku. Hann hafði bæði lagt niður fyrir sig hvaða leikarar kæmu til
greina, þeirra á meðal var t.d.  Inga Laxness, sem seinna varð eiginkona
hans og hann hafði velt fyrir sér helstu upptökustöðum. Sjálfur segir hann
svo frá að hann hafi verið búinn að útvega sér réttindin til að kvikmynda
söguna. “En svo þegar ég fór að atast í þessu og ætlaði að fara að byrja þá
strandaði allt á þessu sama, peningaleysinu. Svo ég varð að hætta við það”
(Viðtal við ES, 1981). Og Óskar bætir við: “Ég hugsa að ég hefði vandað

það til hennar að ég hefði reynt að ganga frá henni eins og hægt var. Þetta
var nú svo erfitt. En þó hefur það sennilega verið betra að útvega peninga
þá heldur en t.d. núna.  Ég held það. En það er bara þetta að menn voru
svo vantrúaðir á kvikmynd þá. Það var það sem gerði það. Hefði þetta
verið einhver bísness eða eitthvað svoleiðis, þá hefði ég getað útvegað
peninga - alveg hreint.” Óskar hafði einnig áhuga á að gera myndaflokk
um Bakkabræður. “Og koma með t.d. eina eða tvær myndir árlega og þá
frekar eftir sögunni sjálfri. “Og svo ætlaði ég einhvern tímann að fara í
Leynimel 13. Ég var byrjaður á því og talaði við Alfreð Andrésson, sem lék
aðalhlutverkið á leiksviðinu”.  Óskar heldur áfram og segir frá því að
heilsu Alfreðs hafi verið farið að hraka og hann hafi síðan hætt við allt
saman. Seinna tóku aðrir við þessu verkefni og Óskar framkallaði fyrir þá
prufur. Ekkert varð samt úr gerð kvikmyndar eftir þessu verki. Handritin
sem Óskar var að skoða og varðveist hafa voru skrifuð eftir tveimur
Grimmsævintýrum, Rauðhettu (handritsbrot) og Hans og Grétu
(atriðahandrit og tökuhandrit). Auk þessara ævintýrahandrita liggur fyrir
frumsamið handrit Þorleifs Þorleifssonar, sem nefnist Drykkur og dreyri
og er um listamann og áfengisbölið. Líklega hefur handritið að sögunni
um Hans og Grétu verið komið lengst áleiðis og litlu munaði raunar að
það kæmist á kvikmyndatökustig. Handritið er ársett 1953, sem er eina
árið á 5 ára tímabili leiknu myndanna, sem ekki var frumsýnd ný mynd
(tíminn þegar Óskar missti börnin sín tvö). Hugmyndin að gera mynd
fyrir börn um pilt og stúlku sem eru systkini í aðalhlutverki minnir á

Síðasta bæinn í dalnum, sem varð langvinsælasta
kvikmynd Óskars og félaga. Grimmsævintýrið
um Hans og Grétu var staðfært og virðast bæði
Loftur Guðmundsson blaðamaður sem samdi
söguna um Síðasta bæinn í dalnum og Þorleifur
hafa átt hlut að máli með sama hætti og áður.
Hugmynd Óskars var að ævintýrið um Hans og
Grétu yrði kvikmyndað í Hellisgerði í Hafnarfirði
en hann hafði mikið dálæti á þeim stað, fór
þangað oft um helgar með alla fjölskylduna í
“lautarferð”. Hann var búinn að sjá hvernig hann
gæti nýtt sér lystihúsið þar fyrir kökuhús
kerlingarinnar í ævintýrinu og trén í garðinum
taldi hann að vel gætu nýst sem skógur.

Við sjáum af þessu að draumar sem ekki
rættast eru einnig partur af kvikmyndasögu
okkar. Þeir minna okkur á að ekkert er nýtt undir

sólinni.  Sagan endurtekur sig. Og þótt hér hafi aðeins verið stiklað á stóru
í sögu kvikmyndagerðar Óskars þá er þess að vænta að lesendur Lands &
sona sjái að draga megi nokkurn lærdóm af baráttu forvera okkar í
greininni við að hrinda draumum sínum í framkvæmd. Okkur ber að
halda minningu forvera okkar á lofti sjálfum okkur til gagns en ekki síður
gamans. Verum minnug þess nú þegar við minnumst þess að 100 ár eru
liðin frá fæðingu Óskars Gíslasonar að þessum brautryðjanda í íslenskri
kvikmyndagerð tókst að láta stóra drauma rætast þótt stærsti draumurinn
hafi ekki einu sinni ratað niður á handritsblöð. Þegar hann frumsýndi
kvikmynd sína Síðasta bæinn í dalnum árið 1950, sem gerð var við miklu
frumstæðari aðstæður og með margfallt ófullkomnari tækjum heldur en
nú tíðkast þá er staðreyndin sú að Óskari hafði tekist að búa til kvikmynd,
sem hefur lifað fram á okkar dag. Hvað veldur? Ef til vill sá leyndardómur
að gæði kvikmynda ráðast umfram allt af inntaki þeirra, sjálfri
kvikmyndasögunni og persónusköpuninni sem henni fylgir fremur en
tæknilegu útliti. Með Síðasta bænum í dalnum tókst að festa á filmu
veruleika íslenska ævintýrisins og þjóðsögunnar. Myndin endurspeglar
draum þjóðarinnar, áður en vélvæðingin hélt innreið sína í íslenskt
samfélag og þjóðin eignaðist nýja drauma í formi glæsivagna,
einbýlishúsa og sólarlandaferða. Í þessari kvikmynd renna saman í eitt
þær fjölmörgu frásagnir sem mæður og ömmur liðinna kynslóða sögðu
börnunum fyrir háttinn. Í Síðasta bænum í dalnum blasir við umhverfi
og ljóslifandi persónur, sem eru að finna í íslenskum ævintýrum og
þjóðsögum: Dalurinn, sveitabærinn, dulúðug fjöllin í kring, þar sem
tröllin búa, álfaklettar, álfheimar, álfar og dvergar, töfrar, börn í sveit,
bóndinn, sveitastörfin, amman. Í huga Óskars var Síðasti bærinn í
dalnum sígild kvikmynd því í hvert skipti, sem hann endursýndi hana á
aldarfjórðungs tímabili varð húsfyllir og myndin eins og ný fyrir þeim
sem þá voru að vaxa úr grasi.
__________________________________________________________
Höfundur er kvikmyndagerðarmaður og fyrrum forstöðumaður Kvikmyndasafns Íslands.
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U
mræðan um
íslenskt sjón-
varp hefur

snúist um einn og
sama hlutinn í meira
en áratug - hlutverk og
framtíð RÚV. Það
hefur enginn stjórn-
málaflokkanna það á
stefnuskrá sinni að
leggja niður eða selja
RÚV en samt virðist

ekkert þokast í þá átt að ná sátt um nauðsynlega
endurskoðun laga um stofnunina. Málið er í
járnum og meðan svo er situr annað brýnt mál
á hakanum og það er að efla framleiðslu á efni
fyrir sjónvarp. Yfir línuna. Því þetta er mál sem
varðar allar íslensku sjónvarpsstöðvarnar.  

Íslensku Golíatarnir tveir
Síðustu misserin hefur verið mjög fjörug

umræða um afnám lögbundinna afnotagjalda
og nú síðast, að RÚV dragi sig út af
auglýsingmarkaði. Eða jafnvel að RÚV verði
selt. Ég held að þeir sem ákafast um þetta tala
og skrifa geri sér litla grein fyrir því hversu
mikið átak það er fyrir kvartmiljón manna þjóð
að halda úti innlendu sjónvarpi. Og þeir hafa
örugglega aldrei leitt hugann að því hvaða
afleiðingar það hefði, fyrir framleiðslu á
innlendu efni, ef ríkið bakkaði út úr þessum
rekstri og markaðurinn molnaði í sundur og
við stæðum uppi með 5 eða 6 veigalitlar
stöðvar. Það er eins og menn átti sig ekki á því
að “risarnir” tveir sem við höfum núna -
Sjónvarpið og Stöð 2 - eru alls ekki burðugar
stöðvar, þ.e.a.s. þegar litið er til þess hversu lítið
fjármagn yfirstjórnir þessara fyrirtækja treysta
sér til að leggja í framleiðslu á innlendu efni.  

Úr öskunni í eldinn
Pétur H. Blöndal gekk nýverið fram fyrir

skjöldu og lagði fram frumvarp um að selja
RÚV. Þar tekur hann það m.a. fyrir hvernig
megi tryggja viðunandi framboð af íslensku
útvarps- og sjónvarpsefni í kjölfarið. Varla er
hægt að ímynda sér mótsagnakenndari
hugmyndir en þarna koma fram því Pétur vill
að ríkið hætti að reka sjónvarps- og
útvarpsstöðvar og snúi sér að því að framleiða
efni í staðinn. Frumvarpið í heild er að finna á
www.althingi.is, en í stuttu máli á þetta að
ganga þannig fyrir sig að árlega verði veitt
framlög af fjárlögum til framleiðslu á útvarps-
og sjónvarpsefni. Útvarpsráð á að hafa það
hlutverk með höndum að skilgreina það sem
þarf að framleiða (fréttir, barnaefni,
viðtalsþætti, leikrit o.s.frv.), setja tímaramma
og gæðastaðla, og bjóða þetta svo út. Sjón-
varpsstöðvarnar senda inn tilboð í gerð
einstakra þátta eða þáttaraða í þessum
skilgreindu flokkum. Síðan sér Útvarpsráð um
að meta tilboðin - bæði með tilliti til gæða
efnisins og hagkvæmni í framleiðslunni - og

tekur þeim sem það álítur best. Plús það að hafa
eftirlit með framleiðslunni. 

Ég held að hann Pétur hefði ekki getað látið
sér detta í hug skema sem er ólíklegra til
vinsælda en þetta, bæði hjá sjónvarps-
stöðvunum og sjálfstæðum framleiðendum.
Hjá sjónvarpsstöðvunum vegna þess að það á
að færa ritstjórnar- eða dagskrárvaldið til sjö
manna ráðs sem kosið er hlutfallskosningu á
Alþingi, og hjá sjálfstæðum framleiðendum
vegna þess að það á að færa framleiðslu efnis
inn í sjónvarpsstöðvarnar - á einhverjum
verktakabasis.  

Tímabær endurreisn
Fyrir frumkvæði Bandalags íslenskra

listamanna hefur Aflvaki Reykjavíkur ákveðið
að gera úttekt á stöðu og framtíðarhorfum á
sviði leikins sjónvarpsefnis. Þetta er í fyrsta
sinn, eftir því sem ég best veit, sem gert er átak
í að taka saman tölulegar upplýsingar og bregða
upp mynd af stöðunni, bæði eins og hún horfir
við sjónvarpsstöðvunum og sjálfstæðum

framleiðendum.Vonandi verður þessi skýrsla
Aflvaka fyrsta skrefið í þá átt að endurreisa
málaflokk sem hefur meira og minna legið í
dvala síðastliðin 15 ár  -  að efla framleiðslu á
efni fyrir sjónvarp. Og þá stendur málið eigin-
lega um að efla framleiðslu á “prime time” efni
á borð við leikið efni. Því sjónvarpsstöðvarnar
eru, þótt óburðugar séu,  alveg færar um að
halda úti fastri þáttagerð, viðtals- og umræðu-
þáttum, dægurmálaumfjöllun, leikjum og
ýmisskonar sprelli og skemmtidagskrám í
stúdíói. 

Sjónvarp er lang öflugasti menningarmiðill-
inn; það vita stjórnmálamenn fullvel og
þessvegna er það svo furðulegt hvað þeir eru
sinnulausir um að bæta það. Undantekningin
er Björn Bjarnason menntamálaráðherra því á
síðustu misserum hefur hann verið að gera
ýmsar ráðstafanir - í ágætri sátt við
hagsmunaaðila - sem raunverulega hafa fleytt
málum áfram:  

1) Menningarsjóður útvarpsstöðva var

lagður niður á síðasta ári. Þarmeð aflétti
ráðherra gjaldtöku af sjónvarpsstöðvunum og
bætti sjálfstæðum framleiðendum um leið upp
missi sjóðsins með því að hækka framlög í
Kvikmyndasjóð Íslands. 

2) Framkvæmdasjóður var lagður niður.
RÚV er ekki lengur skylt með lögum að leggja
10% af brúttótekjum sínum í þennan sjóð og
hefur því væntanlega úr meiru að spila til að
setja í framleiðslu efnis. 

3) Menntamálaráðherra tók undir
hugmyndina um aðskilnað framleiðslu og
dreifingar á sjónvarpsefni þegar hann markaði
RÚV þá þá stefnu að sjálfstæð fyrirtæki skyldu
framleiða leikið sjónvarpsefni fyrir stofnunina.
Og reyndar hefur RÚV verið að gefa frá sér þau
skilaboð í framhaldinu að sjálfstæðir aðilar ættu
ekki einungis að framleiða leikið efni heldur
líka heimildarmyndir og -þáttaraðir - s.s. allt
nema fasta stúdíóþætti. Ég held að aðskilnaður
framleiðslu og dreifingar á sjónvarpsefni sé ein
mikilvægasta forsendan ef það á að gera
eitthvað átak í að efla framleiðsluna.  

4) Lagt hefur verið fram nýtt kvikmynda-

lagafrumvarp þar sem “kvikmynd” er skilgreind
sem hvers kyns lifandi mynd, hvernig svo sem
henni er dreift. Með þessu eru tekin af öll
tvímæli; Kvikmyndasjóður getur t.d. styrkt
leikið efni sem einungis er framleitt með
dreifingu í sjónvarpi í huga.   

Raunar er það svo að með nýja kvikmynda-
lagafrumvarpinu er hlutverk sjóðsins stóraukið
-  honum er í rauninni breytt í kvikmynda-,
sjónvarps- og margmiðlunarsjóð - án þess að
því sé fylgt eftir með hærri fjárveitingum. Því
held ég að möguleikar Kvikmyndsjóðs til að efla
framleiðslu fyrir sjónvarp séu nokkuð tak-
markaðir þótt hann hafi fengið heimildina til
þess.  

En ég held að boltinn sé nú hjá hagsmuna-
aðilum - sjónvarpsstöðvunum og sjálfstæðum
framleiðendum - og að framtíðin muni að
talsverðu leyti ráðast af því hvernig þeim tekst
að samstilla sig í átakinu um að efla íslenskt
sjónvarp. 
_____________________________________
Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.

“ Þ e s s i  þ á t t u r  e r  í  b o ð i  h i n s  o p i n b e r a ”
Anna Th. Rögnvaldsdóttir fjallar um vandann við að efla framleiðslu á leiknu efni fyrir sjónvarp

Pétur H. Blöndal er með nýstárlegar hug-
myndir um ríkisstyrkt sjónvarp í almanna-

þágu og hreif með sér helminginn af
landsfundi Sjálfstæðisflokksins. En skyldu

fundarmenn hafa lesið smáa letrið?
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S
egjum að þú sért

evrópskur hand-

r i t s h ö f u n d u r .

Segjum að þú hafir

nýlokið við snilldar-

verkið þitt og segjum

að þér hafi jafnvel

tekist að ná athygli

framleiðanda. Þá fyrst hefst leikurinn – leitin að

fjárfestum sem eru fáanlegir til að láta fé af

hendi rakna svo að hið tímalausa meistarastykki

þitt megi bera ávöxt og koma fyrir þakklátar

almenningssjónir um veröld víða. Bestu

leiðirnar til að ná þessu fram eru (a) að bjóða

fjárfestunum í mat á fjölmörgum frábærum

veitingastöðum og (b) frábært handrit. Og þar

liggur hundurinn grafinn – hvernig tryggir þú

að handritið þitt sé eins gott og það getur orðið?

Hvar finnur þú þá sérfræðiaðstoð sem tryggir

að þitt handrit sé það sem stendur uppúr öllum

þeim haug af tillögum um hugsanlegar

stórmyndir? Það er á þessum tímapunkti sem

hin ýmsu handritsþróunarsamtök koma til

skjalanna.

Stöðugt meiri áhersla er lögð á mikilvægi

handritsins í kvikmyndagerðarferlinu, jafnvel í

hinni auteur-sinnuðu Evrópu (jú, líka í

Frakklandi). Slatti af handritsþróunarsam-

tökum hafa verið sett á laggirnar með þetta í

huga þar sem markmiðið er að bæta evrópska

handritagerð.

Hinn “evrópski” stimpill er í flestum

tilfellum ekki aðeins merkimiði heldur

markviss hluti af þeim markmiðum sem sett

hafa verið. Renate Gompper, stjórnandi

SOURCES 2, orðar það svona: “Evrópa er

fjölmenningarlegt samfélag með margskonar

sjálfsmyndum. Þessvegna leitum við að

frumlegum staðbundnum sögum sem höfða til

hins alþjóðlega áhorfanda og hafa möguleika á

að ná víða.”

Þó að mörg þessara samtaka noti bandaríska

handritshöfunda eða handritsráðgjafa sem

leiðbeinendur, er alls ekki ætlunin að gera

evrópskar myndir að ljósritum þeirra amerísku.

Þvert á móti er hugmyndin sú að nota hina

bandarísku verkkunnáttu til að bæta ramm-

evrópsk handrit og myndir.

Í þessum pistli mun ég gera grein fyrir

nokkrum helstu handritsþróunarsamtökum

sem starfa í Evrópu og segja frá því hvað þau

bjóða uppá og hvers þau óska af umsækjendum.

Gegnumgangandi þáttur hjá þeim er að vilja

helst fá handrit sem hlotið hafa einhverskonar

brautargengi, annaðhvort frá sjóðum eða með

samningum við framleiðendur. Þau er ekki

hugsuð fyrir reynslulitla höfunda sem enn eru

að stauta sig í gegnum frumatriðin.

Handritsþróun er dýrt sport og þessum

samtökum er umhugað um að leggja áherslu á

þau handrit sem eiga góða möguleika á að fara í

framleiðslu.

SOURCES 2

SOURCES stendur fyrir “Stimulating

Outstanding Resources for Creative European

Screenwriting” – heldur betur innblásin

skammstöfun. SOURCES 2 er staðsett í Berlín

og Amsterdam og býður uppá kraftmiklar

vinnubúðir fyrir handritshöfunda og teymi

framleiðenda og handritshöfunda, með það að

markmiði að skapa söluhæf handrit með skýru

evrópsku yfirbragði.

Dagskráin samanstendur af tveimur

vikulöngum vinnubúðum (workshops). Í fyrri

vikunni eru myndaðir litlir hópar og vinnur

hver hópur að fjórum til fimm verkefnum

undir handleiðslu alþjóðlegs handritasér-

fræðings. Í seinni vikunni, sem er síðar á árinu,

funda sömu hóparnir aftur og er þá eytt einum

degi í hvert handrit ásamt einstaklingsráðgjöf.

“Vinnan fer fram á faglegum grundvelli

samkvæmt stöðu þátttakenda” segir stjórn-

andinn, Renate Gompper. “Við kennum ekki

hvernig eigi að búa til handrit! Áherslan er á

þróun verkefnanna, menn læra með því að

vinna. Þátttakendur læra að skilja handrits-

þróun.”

Stundaskráin er sérlega þétt: þátttakendur

vinna allan daginn í litlum hópum og sækja

síðan málþing eða SOURCES of Inspiration

fyrirlestur með sérstökum gestum á kvöldin. 

Gestafyrirlesarar hafa meðal annarra verið

þekktir einstaklingar á borð við Suso Cecchi d’

Amico, Dusan Makavejev, Georges Sluizer, Ken

Loach og Michael Radford. Þessir fyrirlestrar

eru skráðir og eru fáanlegir frá skrifstofu

SOURCES 2.

Handritshöfundar sem vilja taka þátt verða

að hafa stuðning framleiðanda, sjóðs,

sjónvarpsstöðvar eða álíka aðila. Tólf verkefni

eru valin ár hvert. 

Umsóknargjald er 100 evrur. Þáttökugjald er

1750 evrur á hvert verkefni/handritshöfund en

695 evrur fyrir hvern viðbótarþátttakanda í

verkefni.

Senda má einnar síðu efnisúrdrátt og fyrstu

handritsdrög á viðkomandi móðurmáli til

SOURCES 2, en ef verkefni verður valið þarf að

þýða það á ensku.

Meðal leiðbeinenda eru Philip Parker, David

Wingate, Barry Devlin, Ugo Chiti, Andrej

Smirnov og Andrew Horton.

SOURCES 2
Köthener Strasse
D-10963 Berlin
Germany
Sími: +49 30 8860211
Vefsíða: www.sources.deu.net

EQUINOXE

Equinoxe eru einu samtökin til umfjöllunar

hér sem hafa veitt þróunaraðstoð til verkefna

utan Evrópu. Á þessu ári hafa bæði bandarísk

og japönsk verkefni tekið þátt.

Equinoxe er staðsett í Frakklandi en vinnur

með samstarfsaðilum víðsvegar um Evrópu

(auk Japans og Ástralíu) við að hafa uppá

athyglisverðum verkefnum. Ólíkt flestum

öðrum kostar ekkert að taka þátt. Handrit eru

annaðhvort sent beint frá umsækjendum eða

fara í gegnum samstarfsaðila. Um tíu handrit

eru valin ár hvert.

Hinir heppnu fá tvær vikulangar vinnubúðir

í gömlum kastala í Médoc-héraði í Frakklandi,

þar sem þeir fá einstaklingsráðgjöf frá

alþjóðlegum sérfræðingum. Og þessir

sérfræðingar eru ekki af verri endanum; meðal

leiðbeinenda hafa verið Jean-Jacques Beinex

(Diva) og hinir þekktu bandarísku handrits-

höfundar David and Janet Peoples, Ed

Solomon, Whit Stilman, Shane Black og fleiri.

Gengið er út frá því að handritin séu

persónuleg en hafi jafnframt alþjóðlega

skírskotun. Hópur fagfólks víðsvegar að velur

handritin en reynslan hefur verið sú að

meirihluti verkefna kemur frá Frakklandi.

Equinoxe
4 Square du Roule
F-75008 Paris
France
Sími: +33 1 53 53 44 88

E V R Ó P S K H A N D R I T S Þ R Ó U N A R S A M T Ö K :

Hjálpræði handritshöfundarins
Wout Thielemans, belgískur handritshöfundur og handritsráðgjafi, fer yfir þau helstu í þessari grein.
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Fax: +33 1 53 53 44 89
Netfang: equinoxef@aol.com

NORTH BY NORTHWEST

Það sem skilur North By Northwest frá

hinum er að auk handritsþróunar er einnig

boðið uppá þjálfun fyrir handritsráðgjafa

(script editors). 

North By Northwest er staðsett í Danmörku.

Boðið er uppá þrjár vikulangar vinnubúðir sem

dreifast á um sex mánuði. Sextán handrit eru

valin ár hvert, eftir handritshöfunda sem hafa

þegar öðlast töluverða reynslu. Þó að það sé

ekki skilyrði eru þau verkefni frekar valin sem

hlotið hafa einhverskonar stuðning. Samt sem

áður ættu þessi verkefni ekki að hafa farið í

gegnum mikla þróun áður.

Markmið samtakanna er að laða fram það

besta í hverju verkefni og skapa góða

handritsráðgjafa og ýta þannig undir fagleg

vinnubrögð í evrópski handritagerð. 

Þátttakendum er skipt í fjóra sex manna hópa

(fjórir handritshöfundar og tveir handrits-

ráðgjafar og fara mjög vandlega í gegnum

handrit hvers og eins undir handleiðslu

bandarískra leiðbeinenda. Allir leiðbeinend-

urnir koma frá hinni rómuðu kvikmyndadeild

University of Southern California (USC).

Einnig er boðið uppá kvikmyndagreiningu þar

sem myndir eru skoðaðar með tilliti til þeirrar

aðferðar sem unnið er með, auk þess sem

gestafyrirlesarar ræða handritsþróun frá

ýmsum hliðum.

Í þriðju vikunni koma þekktir leikstjórar og

setja á svið senur úr handritunum með

atvinnuleikurum. Meðal leikstjóra sem komið

hafa eru m.a. Brian Gilbert og Mike Hodges.

Í lok vinnubúðanna hitta handritshöfundar

ýmsa framleiðendur og þróunarráðgjafa úr

evrópska kvikmyndaheiminum. Sá fundur er

ætlaður til að afla handritshöfundum sambanda

og kynna framleiðendur fyrir nýju fólki.

Einhverjum kann að koma spánskt fyrir

sjónir að evrópsk handritsþróunarsamtök skuli

eingöngu notast við bandaríska leiðbeinendur,

en það er engin þörf að óttast. 

Námsskrá USC var á sínum tíma sniðin af

hinum þekkta handrishöfundi og –ráðgjafa,

Frank Daniel (innsk. ritstj.: sonur hans Martin

Daniel hefur nokkrum sinnum haldið

handritsnámskeið hér á landi), sem meðal

annars starfaði með Milos Forman í

Tékkóslóvakíu á sínum tíma. Áður en hann lést

hafði Daniel einnig byggt upp ýmiskonar

handritsnámskeið víðsvegar um Evrópu. Sú

aðferð sem North By Northwest notast við, á sér

því rætur í evrópskri kvikmyndamenningu og

gengur út frá persónusköpun sem aðalatriði

frekar en söguþræði.

Væntanlegir umsækjendur þurfa því ekki að

óttast að verkin þeirri verði “ameríkaniseruð”.

Áherslan er á að láta þátttakendur segja

persónulegar sögur á sem skýrastan hátt. 

North By Northwest kostar 2000 evrur. Hver

viðbótarþátttakandi á verkefni greiðir 1000

evrur. 

North By Northwest
Danish Film Institute
1120 Copenhagen K
Denmark
Sími: +45 33 74 35 28 / 23
Fax: +45 33 74 36 04
Vefsíða: www.n-nw.dk
Netfang: n-nw@dfi.dk

Frekari upplýsingar um evrópsk handrits-

þróunarsamtök má finna á heimasíðu MEDIA,

upplýsingaáætlunar Evrópusambandsins:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.html

Gangi þér vel.

_____________________________________

Wout Thielemans er belgískur handritshöfundur og ráðgjafi. Grein

þessi birtist upphaflega í tímaritinu Screentalk (www.screentalk.org)

og birtist með leyfi höfundar.

V
ið höfum verið með handritaprógramm í
gangi í fimm ár og auðvitað höfum  við
stöðugt velt fyrir okkur hvernig mætti gera

það betur úr garði, án þess að gera það of flókið eða
dýrt” segir Þorfinnur. “Það hefur líka gengið í
bylgjum hvað bransinn hefur talið sig þurfa, við
höfum talið eðlilegt að leita eftir því og reyna síðan
að laga okkur að því. Núna höfum við ákveðið að
leggja niður útsláttarfyrirkomulagið sem við höfum
verið með undanfarin ár en velja þess í stað 8
verkefni í stað 10 áður og fara með þau í
þróunarferli nánast út allt árið.” 

Þorfinnur segir að úttsláttarfyrirkomulagið hafi
þótt góð hugmynd á sínum tíma, þetta hafi virkað sem ákveðinn hvati
á fólk, en að fenginni reynslu séu menn  nú annarrar skoðunar.
“Okkur finnst einfaldlega betra að gefa handritshöfundum kost á að
þróa sín verk sem allra lengst í stað þess að láta þá eyða nokkrum
mánuðum í vinnu við handrit sem síðan fellur úr hópnum og er svo
kannski ekki gert meira við. Það er okkar mat að það sé of snemmt að
dæma um gildi handritsins svo fljótt í þróunarferlinu” segir hann. 

Í staðinn verður þeim átta handritum sem valinn verða, boðið uppá
nokkurskonar þróunarvinnustofu þar sem ráðgjafar verða íslenskir en
ekki erlendir eins og verið hefur. Ætlunin er að byggja á svipuðum
hugmyndum og verið er að framkvæma annarsstaðar í Evrópu, t.d. í
vinnustofum eins og North By Northwest sem nokkrir Íslendingar
hafa þegar farið á með góðum árangri. Þessum átta verkefnum verður

skipt í tvo hópa og menn fara yfir handrit hvers
annars undir handleiðslu ráðgjafa. Farið verður útúr
bænum þrisvar á árinu, á einhvern stað þar sem
menn geta unnið í friði. Markmiðið er að efla
samvinnu milli manna, fá handritshöfunda til að
tala saman um hugmyndir hvers annars og hvernig
megi draga þær betur fram. Þorfinnur er bjartsýnn:
“Ég held að allir sem eru í þessum bransa af
einhverri alvöru vilji sjá góðar hugmyndir verða að
veruleika þó þær séu ekki frá þeim sjálfum komnar
og ég óttast því ekki einhverskonar ríg eða togstreitu
milli manna vegna hugsanlegrar samkeppni.” 

Ráðgjafarnir verða Kristín Pálsdóttir og Ari
Kristinsson sem bæði hafa góða reynslu á þessu sviði. Kristín hefur
farið á North By Northwest sem “script editor” og mun byggja á þeirri
reynslu í þessu verkefni. Ari býr hinsvegar að afar víðtækri alhliða
reynslu af kvikmyndagerð, þeir eru fáir hér á landi sem hafa komið að
jafn mörgum þáttum bíómyndagerðar eins og hann, þ.m.t. yfirlestur
handrita og ráðgjöf á því sviði.

“Það verður mjög athyglisvert að fylgjast með þessu verkefni”, bætir
Þorfinnur við. “Fyrir fimm árum, þegar við hófum að styrkja
handritsgerð á markvissari hátt en áður, var talið erfitt að finna fólk
hér innanlands til að sinna ráðgjöf þannig að erlendir ráðgjafar voru
kallaðir til. Kannski var það vanmat eða kannski hefur einfaldlega
ýmislegt breyst síðan þá. Ég er allavega sannfærður um að þetta er
tilraunarinnar virði.” 

Að tala saman um hugmyndir hvers annars
Kvikmyndasjóður hefur ákveðið að breyta fyrirkomulagi handritsstyrkja og leggja niður útsláttarfyrirkomulagið.
Jafnframt mun verða boðið uppá þróunarvinnustofu samkvæmt evrópskri fyrirmynd.
L&S ræddi við Þorfinn Ómarsson, framkvæmdastjóra Kvikmyndasjóðs

Ari Kristinsson og Kristín Pálsdóttir:
ráðgjafar á nýrri þróunarvinnustofu

Kvikmyndasjóðs



B Í Ó M Y N D I R :
Gæsapartí: Hún er að fara að gifta sig en vinkonur
hennar eru staðráðnar að sýna henni hverju hún missir af
við ráðahaginn. Leikstjóri: Böðvar Bjarki Pétursson.
Handrit: BBP og Pétur Már Gunnarsson. Framleiðandi:
BBP/20 geitur. Áætluð frumsýning í nóvember.
Rvk. Guesthouse - rent a bike: Gistihússeigandi glímir
við reksturinn og skrautlega karaktera. Leikstjórar: Björn
Thors og Unnur Ösp Stefánsdóttir. Framleiðandi: Sömu,
Börkur Sigþórsson/Réttur dagsins ehf. STAÐA: Í
eftirvinnslu. Frumsýningar-tími er óákveðinn.
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: janúar 2002.
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: Eftirvinnsla
í gangi.
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: Í
tökum. Frumsýning áætluð eftir áramót.
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 á næsta ári.
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 tökum.

H E I M I L D A R M Y N D I R :
Eldborg 2001: Heimildarmynd um íslenska útihátíð,
tekin á Eldborg 2001. Framleiðandi: Ingvar H Þórðarson.
Stjórnandi: Ágúst Jakobsson. Spyrlar:Arna Borgþórsdóttir
(Glamúr), Jón Atli Jónasson. Í eftirvinnslu.
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 myndlistar-
mann. 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. Fram-
leiðandi: 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: Hljóðvinnslu
lokið, verið að teikna, frumsýning um jól 2001.

VERKEFNI í UNDIRBÚNINGI, TÖKUM OG EFTIRVINNSLU.
SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á olla.asi@simnet.is 

(ný verkefni á skrá feitletruð)

Góðar gjafir

N
ýlega barst Kvikmyndasafni Íslands vegleg
bóka- og handritsgjöf frá Sigurði Sverri
Pálssyni. Sigurður Sverrir er vel þekktur

sem kvikmyndagerðarmaður og ekki síst sem
kvikmyndatökumaður, enda verið stjórnandi
myndatöku fjölmargra íslenskra bíómynda einsog
Lands og sona, Benjamín dúfu, Sódómu Reykjavík,
Társ úr steini og Íkinguts. Gjöfin samanstendur af
mörgum af öndvegisritum kvikmyndasögunnar
einsog  Film form eftir Sergei Eisenstein, From
Caligari to Hitler: A psychological history of the
german film eftir Siegfried Kracauer, The Theory of
Optics eftir Paul Drude og The haunted screen:
Expressionism in the German cinema and the
influence of Max Reinhardt eftir Lotte H. Eisner.
Einnig er að finna marga árganga af tímaritum á
sviði kvikmynda einsog Sight and sound, Films and
filming, Image technology og síðast en ekki síst
eintök af fágætum íslenskum tímaritum um
kvikmyndir. Ásamt bókagjöfinni fylgdi nokkuð
safn af handritum kvikmynda sem Sigurður Sverrir
hefur unnið að, en mörgum þeirra fylgja athuga-
semdir á spássíum og tökuhandrit, sem er mikill
fengur að fyrir fræðimenn framtíðarinnar.

F
logið hefur fyrir að kvikmyndarétturinn á Dís, spútníksögu síðustu jólavertíðar,
eftir þær Birnu Önnu Björnsdóttur, Oddnýju Sturludóttur og Silju Hauksdóttur,
hafi verið seldur og nú sé unnið að handritsgerð og frekari undirbúningi. Ekki

hefur fengist staðfest hvaða aðilar það eru sem keyptu réttinn en samkvæmt nokkuð
öruggum heimildum okkar mun vera um að ræða þá frísku athafnamenn Árna
Vigfússon og Kristján Ra Kristjánsson, sem meðal annars standa á bakvið Skjá einn. 

Samkvæmt okkar heimildum mun einn höfundanna, Silja Hauksdóttir, leikstýra
verkinu en hún hefur fengist við kvikmyndagerð og dagskrárgerð fyrir sjónvarp um
nokkurt skeið, auk þess að hafa leikið í nokkrum kvikmyndum.

Þess má og geta að þjáningasystir Dísar, Bridget Jones, hefur slegið í gegn hérlendis
sem annarsstaðar, en yfir 50.000 manns hafa séð myndina hér sem gerir hana að
vinsælustu mynd ársins.

D í s  á  l e i ð  í  b í ó ?

Ein af Dísarstöllunum, Silja Hauksdóttir, mun að líkindum leikstýra bíóútgáfunni af Dís. Hér
sést hún í Fíaskó ásamt Birni Jörundi Friðbjörnssyni.

Sigurður Sverrir Pálsson (t.h.) ásamt Erlendi
Sveinssyni, við tökur á Íslands þúsund ár.


