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Þema: HINN ALTÆKI
KVIKMYNDA-

GERÐARMAÐUR
Hvernig stafræna tæknin gerir
einyrkjunum auðveldara fyrir

Þema: STAFRÆNT Í
STROKKUNUM

Hvernig stafræna tæknin 
eykur frelsi og styrkir tjáningu

ALHLIÐA EFTIRVINNSLUHÚS
Elísabet Rónaldsdóttir spjallar um hið 

nýja eftirvinnslufyrirtæki Cut and Paste

STAÐA, HORFUR OG MÖGULEIKAR
Ágrip af skýrslu Aflvaka um leikið efni í sjónvarpi

NOKKRIR PUNKTAR AÐ GENGNUM DÓMI HÆSTARÉTTAR
Deilurnar um heimildarmyndina  “Í skóm drekans”

TYRKJARÁNIÐ: KLASSÍSK GLÍMA
Spjallað við Þorstein Helgason um gerð heimildarmyndarinnar 

AÐSÓKN Á ÍSLENSKAR BÍÓMYNDIR
Forvitnilegar tölur og vangaveltur

Hringborðsumræður um
stafrænu byltinguna með 

þátttöku Ara Kristins-
sonar, Böðvars Bjarka

Péturssonar og Þóris
Snæs Sigurjónssonar
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Útgefandi: Félag kvikmynda-

gerðarmanna í samvinnu við Kvikmyndasjóð Íslands, Framleiðendafélagið SÍK og Samtök kvik-
myndaleikstjóra. Með stuðningi Skjás eins, Sjónvarpsins og Stöðvar 2. Ritstjóri: Ásgrímur
Sverrisson. Ábyrgðarmaður: Björn Brynjúlfur Björnsson. Ritnefnd: Anna Th. Rögnvaldsdóttir,
Ari Kristinsson, Björn Brynjúlfur Björnsson, Gunnar Þorsteinsson, Heimir Jónasson, Hrafn
Gunnlaugsson, Ingvar Þórisson, Ólafur H. Torfason, Þorfinnur Ómarsson. Prentun: Prentmet.
Land & synir kemur út annan hvern mánuð. Tölvupóstur: asisv@simnet.is.

Frá ritstjóra:
Framundan er
smíði reglugerðar
vegna hinna nýju
laga um Kvik-
myndamiðstöð
Íslands sem taka
gildi um áramót.
Einn helsti kost-

ur þeirra laga er svigrúmið sem þau
gefa varðandi úthlutun fjármagns til
kvikmyndagerðar. Gert er ráð fyrir að
forstöðumaður annist úthlutanir en
geti kallað til liðs við sig ýmist ráð-
gjafa eða úthlutunarnefndir. Sjálfsagt
væntir enginn frekara framhalds á
starfi úthlutunarnefnda, enda flestir á
því að slíkt fyrirkomulag heyri fortíðinni
til. Ráðgjafar hafa ýmsa kosti, þetta
væru þá fagmenn sem störfuðu allt
árið og hefðu ýmis tækifæri til að koma
sér upp þekkingu sem hjálpaði grein-
inni. Slíkt kerfi hefur lengi verið við lýði
t.d. á Norðurlöndunum og gefist ágæt-
lega á köflum. Sá galli er þó á slíkum
aðilum að þeir bera ekki nema afar
takmarkaða ábyrgð á útkomu verkanna
þegar upp er staðið. Auk þess er hætt
við því að þeir muni liggja undir stöð-
ugum grun um ýmiskonar annarleg
sjónarmið, sama hvað þeir gera, enda
svífur andrúmsloft vænisýki æði oft yfir
vötnum hins smáa og sérlundaða
íslenska kvikmyndaheims.

Ég hef áður bent á nauðsyn þess að
láta kvikmyndagerðarmennina sjálfa
taka ákvarðanir um hvaða verk þeir
vilji gera, þannig að útsjónarsemi
þeirra fái að þroskast og blómstra,
samfara aukinni ábyrgð. Slíkt er ein-
faldlega dýnamískara fyrirkomulag og
mun leiða til betri mynda. Í Danmörku
er til svokölluð “mótvirðisregla” (60/40
reglan) sem í kjarnann gerir ráð fyrir
því að einstök mynd geti fengið
fjárhagsstuðning fyrir allt að 60% af
kostnaði gegn sönnuðu 40% framlagi
annarsstaðar frá. Með tilliti til fyrr-
nefndrar reglugerðar sem brátt þarf að
ganga frá, er eðlilegt að skoða hvort
þessi aðferð gæti hentað okkur, enda

er hún að mörgu leyti bæði einföld og
gegnsæ. Dönsku mótvirðisreglunni
fylgir ítarlegur lagabálkur (sjá
www.dfi.dk) þar sem fram koma
skilyrði slíks stuðnings. Flest eru þau
með svipuðum hætti og kvikmynda-
gerðarmenn almennt þekkja og ætti
ekki að vera þeim ofraun að uppfylla.
Einnig vekur athygli að gert er ráð fyrir
mati á markaðs- og dreifingarmögu-
leikum verksins í lögunum og einnig er
kveðið á um endurgreiðslu verði skil-
greindur hagnaður af verkefninu, en
það minnir á tillögur Einars Þórs
Gunnlaugssonar sem hann lýsti í
þarsíðasta blaði. 

Kostir þessarar reglu eru:
a) Íslenskir framleiðendur yrðu í

auknum mæli að byggja á markaðs-
legri hugsun, þeir þyrftu enn frekar en
áður að finna fjármagn og dreifingu á
alþjóðlegum markaði.

b) Með öruggu 60% framlagi gætu
framleiðendur herjað markvissar á
aðra fjárfesta. Þetta myndi leiða til
betri verkefnaþróunar þar sem fram-
leiðendur hefðu meira að vinna.

c) Ekki þyrfti að gera upp á milli
umsókna út frá óljósum viðmiðum,
önnur framlög til verksins myndu
einfaldlega tala sínu máli.

d) Allir möguleikar á að hygla einum
umsækjanda á kostnað annars hyrfu,
þ.m.t. ógagnsæjar pólitískar fléttur.

e) Bundinn yrði endir á hugsanlegt
óvissuástand sem gæti skapast þegar
vilyrði ganga ekki út. Í þessu kerfi fara
aðeins þær myndir í gang sem hafa
tryggt sér áskilið fjármagn. Verkefni
sætu þá ekki á vilyrðum meðan önnur
sem gætu farið í gang kæmust ekki
lönd né strönd.

Eftilvill hefðu stjórnvöld áhyggjur af
því fjármagni sem veita þyrfti í grein-
ina ef stuðningur yrði nær sjálfvirkur.
Mætti þá hugsa sér einhverskonar þak
á upphæðir, allavega í fyrstu, til að sjá
hvernig málin þróuðust. En þessa
hugmynd er tvímælalaust vert að
skoða frekar. L&S mun halda áfram að
fjalla um þetta mál í næsta blaði.

STJÓRN FÉLAGS KVIKMYNDAGERÐARMANNA: Formaður: Björn Br. Björnsson. Varafor-
maður: Jón Karl Helgason. Ritari: Kristín Erna Arnardóttir. Gjaldkeri: Katrín Ingvadóttir. Með-

stjórnendur: Anna Dís Ólafsdóttir, Ingvar Á. Þórisson, Hjálmtýr Heiðdal. Varamenn: Kristín
María Ingimarsdóttir, Hildur Bruun. STJÓRN FRAMLEIÐENDAFÉLAGSINS SÍK: Formaður:

Ari Kristinsson. Varaformaður: Jón Þór Hannesson. Gjaldkeri: Snorri Þórisson. Meðstjórnendur:
Friðrik Þór Friðriksson og Guðmundur Kristjánsson. Varamenn: Viðar Garðarsson og Hrafn

Gunnlaugsson. STJÓRN SAMTAKA KVIKMYNDALEIKSTJÓRA: Formaður: Friðrik Þór
Friðriksson. Gjaldkeri: Hilmar Oddsson. Ritari: Óskar Jónasson. Varamenn: Hrafn Gunnlaugsson,

Kristín Jóhannesdóttir, Jón Tryggvason.

STJÓRNIR FÉLAGANNA
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Er danska 60/40 reglan eitthvað fyrir okkur?

TÍÐINDI ÚR KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSHEIMINUM

Þórey Vilhjálmsdóttir ráðin
framkvæmdastjóri Eddunnar
-athöfnin haldin þann 10. nóvember næstkomandi

S
tjórn Íslensku

kvikmynda- og

s j ó n v a r p s a k a -

demíunnar hefur ráðið

Þóreyu Vilhjálmsdóttur

sem framkvæmdastjóra

Edduverðlaunanna árið

2002. Ásgrímur Sverris-

son, sem var fram-

kvæmdastjóri verð-

launanna þrjú fyrstu

árin, tekur sæti í stjórn

Akademíunnar.

Þórey er einn af

stofnendum V-dags-

samtakanna og fram-

kvæmdaraðilum V-

dagsins í Borgarleikhúsinu 14. febrúar síðastliðinn. Þórey var

framkvæmdastjóri og annar eigenda Eskimo models frá 1996-2000

þar sem hún sá m.a. um framkvæmd Ford-keppninnar, Futurice

tískuviku og ýmissa annarra viðburða.

Edduverðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu þann 10.

nóvember næstkomandi og  verður athöfnin í beinni útsendingu í

Sjónvarpinu. Þess má geta að yfir 60 % þjóðarinnar hefur fylgst

með útsendingu Edduverðlaunanna undanfarin ár.

Námskeið í þróun
stuttmyndahandrita á
vegum Kvikmyndasjóðs

Kvikmyndasjóður íslands
stendur fyrir námskeiði í
gerð og þróun stutt-

myndahandrita dagana 16. -
19. júlí næstkomandi.

Námskeiðið er í tvennu lagi,
annarsvegar uppbygging stutt-
myndahandrita og frásagnar-
tækni, hinsvegar þróun hand-
rita þátttakenda. Unnið verður
í hóp og námskeiðið er endur-
gjaldslaust. Hámarkslengd
handrita skal vera 8 mínútur
og hafa átta manns verið valdir
til þátttöku. 

Námskeiðið fer fram á ensku
og leiðbeinandi er Ted Braun
frá Suður-Kalíforníuháskóla í
Bandaríkjunum.

Í framhaldi af námskeiðinu
mun Kvikmyndasjóður styrkja
framleiðslu fjögurra þeirra
verkefna sem þróuð verða.

Luc Besson filmar á
Íslandi í sumar 

F
ranski leikstjórinn og
stórmógúllinn Luc
Besson er framleiðandi

kvikmyndarinnar Michel
Vaillant sem
tekin verður
upp að hluta
til á Íslandi í
sumar. Kvik-
m y n d a f é l -
agið Pegasus, undir stjórn
Snorra Þórissonar, er þjón-
ustuaðili verkefnisins hér á
landi.

Michel Vaillant er frönsk
teiknimyndahetja og kapp-
akstursmaður sem notið hef-
ur mikilla vinsælda um langt
skeið í hinum frönskumæl-
andi heimi en er ekki mikið
þekktur annarsstaðar. Leik-
stjóri er Louis-Pascal Couve-
laire en Besson skrifar handrit
ásamt Alexandre Ciolek.
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And Björk of course... verður
að sjónvarpsmynd

Lárus
Ýmir
Óskars-

son hefur
nýlokið
tökum á
sjónvarps-
mynd eftir
leikriti Þor-
valdar Þorst-
einssonar,
And Björk of
course... sem
gengið hefur í Borgarleikhúsinu í vetur.
Þorvaldur og Lárus Ýmir vinna saman
að handritinu en verkefnið er unnið í
samstarfi Borgarleikhússins, leik-
hópsins og Sjónvarpsins sem keypt
hefur sýningarréttinn.

Myndin er tekin upp með blandaðri
myndbandstækni og fóru upptökur
fram á aðeins þrettán dögum. Sömu
leikarar og í sýningu Borgarleikhúss-
ins fara með hlutverkin í myndinni.

Bíó Reykjavík:

Miðstöð
óháðra
kvikmynda 
á Íslandi

B
íó Reykjavík er

vettvangur fyrir

sýningar á allskyns

kvikmyndum þar sem

áhorfendur taka virkan þátt

með spjalli og kosningum

um bestu myndirnar.

Sýningar fara fram

mánaðarlega í Vesturporti

við Vesturgötu. Hópurinn kallar sig "miðstöð óháðra kvikmynda á Íslandi" og hefur nú sent

frá sér eftirfarandi fréttatilkynningu:

"Bíó Reykjavík er samvinnuhópur kvikmyndagerðamanna með það eitt að markmiði að

byggja upp nýtt samfélag kvikmyndagerðafólks á Íslandi. Allir þeir sem hafa gert stuttmynd og

vilja koma henni á framfæri fá hana sýnda hjá Bíó Reykjavík. Bíó Reykjavík verður alltaf á

fyrsta þriðjudegi hvers mánaðar í húsnæði Leikhús Vesturports Vesturgötu 18.”

Allar frekari upplýsingar er að finna á vef hópsins, www.bioreykjavik.com.

Aðstandendur Bíó Reykjavík: Frá vinstri, Örn Einarsson, Hassan Harazi,
Jakob Halldórsson, DJ Kári,  Ragnar Eyþórsson, Gio Shanger. Á myndina
vantar: Röggu Gestsdóttur, Freystein Alfreðsson og Gunnar Tynes.

Þráinn Bertelsson kann að hafa áhyggjur af
slæmri stöðu íslenskra bíómynda, sbr.
nýlega Morgunblaðsgrein hans en á sama

tíma stefnir í algjört metár í frumsýningum þeirra.
Auk mikillar grósku í heimildarmyndum fyrir
kvikmyndahús (leyfðum og bönnuðum) eru líkur á
allt að tólf bíómyndafrumsýningum á árinu.
Myndirnar eru hinsvegar af öllum stærðum og
gerðum.

Þegar eru fjórar komnar fram Regína Maríu
Sigurðardóttur, Gemsar Mikaels Torfasonar, Í
faðmi hafsins eftir Lýð Árnason og Jóakim Hlyn
Reynisson (sýnd hjá Filmundi og svo í
Sjónvarpinu) og Reykjavík Guesthouse-rent a bike
eftir Björn Thors, Unni Ösp Stefánsdóttur og Börk
Sigþórsson.

Þá eru væntanlegar með haustinu myndirnar
Nói albínói eftir Dag Kára Pétursson, Fálkar eftir
Friðrik Þór Friðriksson og Hafið eftir Baltasar
Kormák.

Fimm myndir unnar á stafrænt form eru einnig
væntanlegar á árinu. Til stendur að frumsýna
Maður eins og ég eftir Róbert Douglas í ágúst og í
kjölfarið koma svo Veðmálið eftir Sigurbjörn
Aðalsteinsson, Þriðja nafnið eftir Einar Þór
Gunnlaugsson, Konunglegt bros eftir Gunnar B.
Guðmundsson og 1. apríl eftir Hauk M. Hrafnsson.

Náist að klára allar þessar myndir stefnir í
mikla "frumsýningaþröng" á haustmánuðum,
sérstaklega ef framleiðendurnir eru að stíla inná
skilafrest Edduverðlaunanna sem er 31. október
n.k.

Kristbjörg Kjeld í Hafinu eftir Baltasar
Kormák, sem er ein þeirra mynda sem
væntanlegar eru í haust.

Stefnir í metfjölda 
íslenskra bíómynda 
á árinu

Nýr vefur um kvikmyndir og sjónvarp

Vefurinn
Ásgrímur.is
(www.asgrim

ur.is) er kominn í
loftið. Á vefnum
verður fjallað um
kvikmyndir og

sjónvarp frá ýmsum hliðum. Ritstjóri er Ásgrímur
Sverrisson kvikmyndagerðarmaður og ritstjóri Lands
& sona.

Á vefnum verða fréttir úr kvikmynda- og sjón-
varpsheiminum, bæði þeim íslenska og erlenda.
Vefurinn verður hlið að þessum heimi fyrir alla þá
Íslendinga sem áhuga hafa á þessum málaflokki.
Púlsinn verður tekinn á þeim málum sem hæst bera
hverju sinni, bæði heima og annarsstaðar. Einnig
verður á vefnum vettvangur fyrir frjóa umræðu um
hvaðeina sem lýtur að kvikmyndum og sjónvarpi.
Fjölda eldri greina eftir ritstjórann er að finna á
vefnum, en hann hefur skrifað um þessi efni í yfir
tuttugu ár. Þá verður efni Lands & sona aðgengilegt
á Ásgrímur.is.

Vefurinn er opinn öllum þeim sem hafa eitthvað
til málanna að leggja um kvikmyndir og sjónvarp.
Markmiðið er að gera hann að ómissandi efnisveitu
fyrir þá fjölmörgu sem óska eftir vitrænni en jafn-
framt spennandi umfjöllun um þetta svið.
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“DREKAMÁLIÐ”

Í
marsmánuði síðastliðnum fóru aðstand-

endur og þátttakendur í keppninni Ungfrú

Ísland.is árið 2000 fram á lögbann við

opinberri sýningu kvikmyndar þar sem notaðar

væru upptökur Hrannar Sveinsdóttir sem

gerðar voru á undirbúningstíma keppninnar.

Sýslumaður hafnaði beiðninni en

lögbannsbeiðendur skutu þeirri ákvörðun til

héraðsdóms sem mælti fyrir um það í úrskurði

24. apríl sl. að lögbann skyldi lagt á. Hinn 24.

þ.m. staðfesti Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms.

Nú liggur fyrir að keppendur þurfa að fá

staðfestingu héraðsdóms í sérstöku máli fyrir

því að kvikmyndin brjóti í raun og veru gegn

rétti þeirra. Niðurstöðu héraðsdóms um þetta

atriði er hægt að áfrýja til Hæstaréttar. Rekstur

þessa máls mun taka nokkra mánuði ef það fer

alla leið til Hæstaréttar.

Kvikmyndin ekki sönnunargagn?
Landslög mæla fyrir um það að sá sem biður

um lögbann þurfi að færa fram sterkar líkur

fyrir því að brotið sé á rétti hans eða verði

brotið á rétti hans og það sé ekki réttlætanlegt

að bíða þess að dómur staðfesti þetta brot. Það

er því þess sem biður um lögbann að færa fram

sönnun til að beitt verði lögbanni. Bæði

héraðsdómur og Hæstiréttur byggja niðurstöðu

sína á því að þar sem kvikmyndin hafi ekki

verið sönnunargagn, lögbannsbeiðendur hafi

hins vegar bent á að það væri hugsanlegt að til

væri myndefni á spólum Hrannar sem myndi

brjóta gegn rétti þeirra til friðhelgi einkalífs,

hefði brot verið gert líklegt. Framleiðendur og

höfundar hefðu því átt að afsanna að þeir

ætluðu að fremja brot. Dómarnir segja að

þetta hafi framleiðendur aðeins getað gert með

því að leggja fram myndina. Dómur

Hæstaréttar felur það að auki í sér að ekki hafi

verið nægjanlegt að þátttakendur fengu að sjá

myndina og að rétturinn hafi haft eintak af

henni. Ekki er hægt að skilja dóm Hæstaréttar

öðruvísi en að framleiðendur og höfundar hafi

átt að afhenda gagnaðila sínum eintak af

myndinni, eintak af óbirtu hugverki sínu.

Spyrja má hvort þessi nýja regla Hæstaréttar

gildi þá ekki um allar tegundir af hugverkum,

ritað mál, ljósvakaefni, myndlistarverk og

hvaðeina. Eru fjölmiðlar, listamenn og aðrir

sem starfa við miðlun og dagskrárgerð

meðvitaðir um að þeir gætu verið skikkaðir til

að afhenda eintak af óbirtu verki vegna þess að

það fjallar með einhverjum hætti um tiltekinn

einstakling, vegna þess að fjölmiðillinn eða

listamaðurinn hafði vitnesku um eitthvað

varðandi þennan einstakling sem maður birtir

ekki opinberlega? Gildir þessi regla virkilega

án tillits til þess hvort einhverjar líkur hafa verið

færðar fram fyrir því að ætlunin hafi verið að

fremja brot?

Brot gegn friðhelgi einkalífs?
Eða er það þá kannski brot gegn friðhelgi

einkalífsins að fjalla um atburði í samtímanum

þar sem aðrir en höfundurinn sjálfur eru

þátttakendur alveg án tillits til þess hvernig það

er gert? Hefur Hæstiréttur komist að þeirri

niðurstöðu? Eða er það brot gegn friðhelgi

einkalífs keppenda að birta upptökur Hrannar

Sveinsdóttur af fjölskyldu hennar, teknar á

heimilinu, á almannafæri og í heimsókn hjá

ættingjum og vinum, á þeim tíma sem hún var

að undirbúa keppnina?. Samkvæmt dómi

Hæstaréttar er lögbannið alls ekki takmarkað

við efni þar sem þátttakendum keppninnar

bregður fyrir. 

Óljós lagagrundvöllur
Aðstandendur keppninnar eru ósáttir við að

fjallað sé um keppnina þeirra af þátttakenda

sem var ósammála þeim gildum sem voru í

hávegum höfð í keppninni. Keppnin hefur

tekið ákvörðun um að krefja um skaðabætur

fyrir brot á óskilgreindum rétti, vísað hefur

verið til höfundarréttar að því að skipuleggja

fegurðarsamkeppni. Lagagrundvöllur þessa er

vægast sagt óljós og framleiðendur og höfundar

myndarinar telja hanna ekki vera fyrir hendi.

Framleiðendur og höfundar þurfa þó að verja

sig fyrir þessari kröfu í því máli sem nú hefur

verið höfðað fyrir héraðsdómi. Miklar líkur

eru á því að þeir hefðu þurft að verjast þessari

kröfu þrátt fyrir að lögbannið hefði ekki verið

lagt á vegna keppendanna. Það er því ekki

eingöngu vegna þess að lögbannið var lagt á

sem framleiðendur og höfundar þurfa að

standa fyrir málsvörn fyrir dómi.

_____________________________________

Höfundur er framleiðandi heimildarmyndarinnar “Í skóm drekans”.

Í S K Ó M D R E K A N S :

Nokkrir punktar að gengnum 
dómi Hæstaréttar
Eftir Böðvar Bjarka Pétursson

Ítarlegri grein eftir Böðvar Bjarka um
þetta mál er að finna á vefjunum
www.producers.is og www.asgrimur.is. Á
fyrrnefnda vefnum er einnig að finna
dómsorð Hæstaréttar.



L A N D & S Y N I R 5

BÍÓMYNDIR

Þ
að sem fyrst mætir augum þegar litið er á
aðsóknartölur  fyrir íslenskar kvikmyndir
síðustu árin er sprengingin sem varð árið

2000 en þá rauk heildaraðsóknin upp í ríflega
170 þúsund manns. Englar alheimsins á þarna
langstærstan hlut að máli en hún sló Djöfla-
eyjuna út um sem nemur 10 þúsund manns eða
svo. Þetta ár voru  tvær vinsælustu myndir síð-
ari ára einnig í sýningum, Íslenski draumurinn
og 101 Reykjavík. 

Það er áberandi að á síðustu árum hefur það
verið að færast í vöxt að íslenskar kvikmyndir
séu byggðar á skáldsögum eða öðru áður birtu
efni. Á fyrstu árunum eftir stofnun Kvik-
myndasjóðs var talsvert um það að kvik-
myndagerðarmenn leituðu fanga í skáldsögum
en svo snarbreyttist það af einhverjum ást-
æðum. Á árabilinu 1984-1995 voru framleiddar
29 myndir og af þeim eru einungis tvær sem eru
byggðar á öðru efni - Kristnihaldið og Ryð.  

STÖKK Í LÝÐRÆÐISÁTT 
Eins og glöggt má sjá af meðfylgjandi grafi

hefur stafræna byltingin haldið innreið sína.
Regína er fyrsta íslenska myndin - og hingað til
sú eina - sem tekin er á hágæðavél (Sony 24p)
sem þróuð var með það fyrir augum að
fullgerðar myndirnar verði yfirfærðar á filmu til
sýninga. Aðrar stafrænar myndir síðustu miss-
era voru teknar með umtalsvert hversdagslegri
græjum. 

Eins og Ari Kristinsson hefur bent á í þessu
blaði hefur ódýr stafræn tækni það í för með sér

að hægt er að ráðast í gerð kvikmynda með afar
litlum stofnkostnaði.  Og nú þegar kvikmynda-
hús hafa komið sér upp myndvörpum geta
menn jafnvel komist hjá því að láta búa til
filmueintök - en bara það þýðir sparnað upp á
4-6 miljónir. Stafræna byltingin er stórfenglegt
stökk í lýðræðisátt því við liggur að nú geti hver
sem er búið til bíómynd - a.m.k. hver sá sem
hefur nægilega einbeittan vilja og getur virkjað
hóp fólks í þágu málefnisins.  

Þegar litið er til þess afhroðs sem margar DV
myndir hafa goldið í miðasölunni síðustu miss-
erin læðist að sá grunur að þegar ekki eru til
peningar fyrir stofnkostnaði þá eru ekki heldur
til peningar fyrir neinu öðru - að þróa handrit,
ráða fagmenn til verka, hanna mynd- og
hljóðheim kvikmyndarinnar eða það að menn
yfirleitt geti gefið sér tíma til verksins. Sem að
öllu samanlögðu er það sem gerir kvikmyndir
að kvikmyndum. Íslenskar myndir eru aðallega
í samkeppni við erlendar myndir og það virðist
nokkuð ljóst að það er nánast ógjörningur að fá
íslendinga til að koma í bíó ef fagmennska og
framleiðslugæði eru víðáttufjarri því sem gerist
og gengur í erlendum myndum. 

VIÐKVÆMT MÁL; AÐSÓKNARTÖLURNAR? 
Glöggir lesendur taka e.t.v. eftir því að

fyrrnefnd heildaraðsókn fyrir árið 2000 - 173
þúsund manns - stemmir ekki við meðfylgjandi
súlurit. Partur af skýringunni er sá að það liggja
ekki fyrir upplýsingar um það hvernig aðsóknin
úti á landsbyggðinni  skiptist milli einstakra

mynda og því vantar yfirleitt landsbyggðartölur
í grafið. En aðalskýringin er sú að Myrkra-
höfðinginn, Ungfrúin og Ikingut voru allar í
sýningum árið 2000 en í grafinu eru þessar
myndir hinsvegar færðar inn á hin sýningarár
þeirra, 1999 eða 2001, s.s. heildaraðsóknin að
þessum myndum.  

Það skal tekið fram að það var ekki fyrr en
um mitt ár 1995 sem farið var að halda kerfis-
bundið - ja, svona nokkurn veginn - utan um
aðsóknartölur fyrir einstakar íslenskar bíó-
myndir (en þó einungis leiknar kvikmyndir í
fullri lengd). Upplýsingunum fyrir þetta graf
var smalað saman úr ýmsum áttum; tölurnar
fyrir 1997, 1998, 1999 og 2000 eru að mestu
leyti fengnar frá Hagstofunni, tölurnar fyrir hin
árin hjá viðkomandi kvikmyndahúsum. Í
engum tilfellum var leitað til framleiðenda eftir
upplýsingum. Kann ég þeim Kristínu Óskars-
dóttur hjá Háskólabíói, Þorvaldi Árnasyni hjá
Sambíóunum, formanni Félags kvikmynda-
húsaeigenda, og Ragnari Karlssyni hjá Hag-
stofunni hinar bestu þakkir fyrir að grafa þessar
upplýsingar upp. Af hverju það skuli þurfa að
fara út í svona atvinnuskapandi aðgerðir til að
ná í nokkrar aðsóknartölur er svo aftur annað
mál. Það er vonandi að Kvikmyndamiðstöðin
sem á að taka við af Kvikmyndasjóði n.k.
febrúar muni halda utan um svona sjálfsagðar
upplýsingar.  
_____________________________________
Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.
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AÐSÓKN Á ÍSLENSKAR BÍÓMYNDIR
Anna Th. Rögnvaldsdóttir hefur tekið saman tölur yfir aðsókn á íslenskar bíómyndir síðustu árin og birtir hér í grafískri útleggingu

ásamt vangaveltum og útskýringum. Fróðlegt yfirlit sem aldrei hefur birst áður með þessum hætti.
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Skýrsla Aflvaka um stöðu íslenskrar sjónvarpsmyndagerðar, sem unnin
var af Sigurði Valgeirssyni að tilhlutan hagsmunafélaga kvikmyndagerðar-
manna og Bandalags íslenskra listamanna, var kynnt opinberlega þann 26.
júní sl. að viðstöddum Tómasi Inga Olrich menntamálaráðherra. Í
skýrslunni koma meðal annars fram hugmyndir um hvernig hægt sé að efla
verulega gerð leikins efnis í íslensku sjónvarpi. Verði þessar hugmyndir að
veruleika þýðir það miklar breytingar á starfsumhverfi kvikmyndagerðar-
manna þar sem þá væri kominn grundvöllur fyrir reglulegri vinnslu
sjónvarpsmynda, auk þess sem íslenskum  sjónvarpsáhorfendum byðist
stóraukið framboð á efni sem speglaði lífið í landinu. L&S birtir hér ágrip af
skýrslunni, en forsvarsmenn hennar eru vongóðir um að hægt verði að ná
samkomulagi við stjórnvöld um þær hugmyndir sem  í henni birtast áður en
langt um líður og þannig ýta úr vör langþráðum draumi þeirra sem í
geiranum starfa.

Öflug uppbygging íslensks kvikmyndaiðnaðar á síðustu árum hefur

staðfest að þær forsendur sem lágu til grundvallar kvikmyndaskýrslu

Aflvaka hf. árið 1998 voru réttar. Kvikmyndaiðnaðurinn skapar mörg

verðmæt störf og á móti þeim fjármunum

sem veitt er til kvikmyndagerðar hérlendis

kemur erlent fjármagn til landsins. Eftir

verða beinar og óbeinar tekjur og verðmæt

þekking auk jákvæðra áhrifa á menningu og

ferðaþjónustu. Í þessari skýrslu er þráður-

inn tekinn upp að nýju og sjónum beint að

gerð leikins íslensks sjónvarpsefnis enda

ljóst að á því sviði standa Íslendingar

nokkuð að baki nágrannaþjóðunum þrátt

fyrir að nú sé orðin til flóra íslenskra

fyrirtækja sem hefur þekkingu og hæfni til

að vinna vandað leikið sjónvarpsefni af

ýmsu tagi. Meginhindrunin er skortur á

fjármagni, ekki síst til þróunarvinnunnar.

Miðað við óbreytta fjármögnunarmögu-

leika á þessu sviði bendir margt til að enn

minna verði um innlent leikið sjónvarps-

efni og að bæði sjónvarpsmyndir og framhaldsþættir sem sýndir eru í

sjónvarpsstöðvum hérlendis muni áfram endurspegla veruleika fólks

erlendis.

Stofnun sjónvarpsmyndasjóðs
Í skýrslunni eru færð rök fyrir stofnun Sjónvarpsmyndasjóðs sem út-

hlutaði styrkjum til framleiðslu á sem fjölbreyttustu leiknu sjónvarpsefni,

jafnt framhaldsþátta af ýmsu tagi sem stakra mynda. Sjónvarps-

myndasjóður sem úthlutaði 300 milljónum króna á ári myndi skipta

sköpum fyrir framleiðslu leikins innlends sjónvarpsefni og hafa Bandalag

íslenskra listamanna, Framleiðendafélagið SÍK, Kvikmyndasjóður

Íslands, Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían og fleiri aðilar lýst

áhuga á slíku fyrirkomulagi. Með sjónvarpsmyndasjóði væri áherslan

lögð á að virkja þá þekkingu og hæfni sem býr hjá sjálfstæðum

framleiðendum. Slíkt fyrirkomulag skyti styrkari stoðum undir kvik-

mynda- og sjónvarpsiðnaðinn hér á landi og yki stöðugleika í framleiðslu

og gæðum. Aðstaða sjónvarpsstöðvanna til að láta vinna og sýna leikið

innlent efni yrði jöfnuð og sú mikla reynsla og sambönd sem nú þegar eru

orðin til hjá framleiðendum kvikmynda við að afla erlendrar

mótfjármögnunar myndi nýtast. Jafnvel þótt reiknað sé með mun lægra

hlutfalli erlendrar mótfjármögnunar til verkefna sjónvarpsmynda-

sjóðsins en hjá Kvikmyndasjóði (m.a. vegna þess að hluti efnis væri

alfarið fyrir innanlandsmarkað) þá skilar framleiðslan í heild bæði tekjum

í ríkissjóð og verðmætum störfum. Endanleg útgjöld ríkissjóðs vegna

framleiðslu á leiknu innlendu efni fyrir rúmlega hálfan milljarð væru

aðeins rúmlega 160 milljónir eða tæplega þriðjungur upphæðarinnar.

Með því að beina fjármagni sérstaklega til þróunar og vinnslu innlends

leikins sjónvarpsefni væri verið að nýta þá þekkingu og þann kraft sem

býr í fjölda kvikmyndafyrirtækja til að fá gæðaefni til sýninga í sjónvarpi.

Engin sjónvarpsstöðvanna hér á landi hefur bolmagn til að halda uppi

stöðugri framleiðslu vandaðra leikinna sjónvarpsmynda. 

Útdráttur úr skýrslunni
Mjög lítið er að gerast í gerð leikinna íslenskra sjónvarpsmynda og

forvígismenn sjónvarpsstöðvanna segja

þetta ekki vera að breytast. Íslendingar

virðast leggja lægri upphæð fram til gerðar

leikins sjónvarpsefnis en hin Norðurlöndin,

jafnvel þó að miðað sé við höfðatölu.

Nær allir eru á því að framleiðsla leikins

sjónvarpsefnis á þjóðtungu sé gríðarlega

mikilvæg til að varðveita mál og menningu.

Leikið sjónvarpsefni er mjög vinsælt eins og

sjá má á dagskrá íslenskra sjónvarpsstöðva.

Á hverju kvöldi sýna Sjónvarpið, Stöð 2, Sýn

og Skjáreinn að meðaltali samtals um það

bil tíu leikna þætti eða myndir á tímabilinu

19:00 til 24:00. Þessi verk eru langflest á

ensku og sýna einhverja mynd veruleikans í

Bandaríkjunum eða Englandi. 

Framleiðsla ríkissjónvarpsstöðva ná-

grannalandanna er nokkuð jöfn og talsvert

fjölbreytt. Framleiddar eru sápur, léttar þáttaraðir, spennumyndaflokkar

og sjónvarpsmyndir, auk þess sem sviðsverk eru tekin upp á leiksviði. Ef

hægt er að tala um hefð hérlendis er hún sú að framleiða stakar og oft

framsæknar sjónvarpsmyndir en sú stefna var mörkuð í upphafi af

Sjónvarpinu. Vönduð afþreying hefur síður átt upp á pallborðið hjá

dagskrárstjórum. Sjónvarpsþáttaraðir eru sjaldgæfar og er ástæðan

nokkuð augljós. Hérlendis hefur einfaldlega ekki verið fé til að leggja út í

framleiðslu á margra þátta leiknum flokkum. Fullyrða má hins vegar að

hérlendis sé nú kunnátta og bolmagn til að framleiða leikið íslenskt efni í

stórum stíl sem höfðar til stórs áhorfendahóps. Það eina sem skortir er

fjármagn.

Nokkuð vinsælt leikið sjónvarpsefni í Sjónvarpinu hefur jafnmarga

áhorfendur á einu kvöldi og gestir Þjóðleikhússins eru árlega. Áhorfendur

sjónvarpsefnisins eru um allt land. Þannig má segja að sjónvarpsstöð með

landsdreifingu, sem sýnir leikið íslenskt efni, sé ekki síður þjóðleikhús en

Þjóðleikhúsið sjálft.

Leikið íslenskt sjónvarpsefni:
Staða, horfur og möguleikar

Ágrip af nýrri skýrslu Aflvaka um stöðu íslenskrar sjónvarpsmyndagerðar sem kynnt var 26. júní 2002

Í hnotskurn:
Sjónvarpsmyndasjóður sem yrði stofnaður

með sameiginlegu átaki stjórnvalda, samtaka
listamanna í landinu og allra

sjónvarpsstöðvanna gæti tryggt öflugan
stuðning þar sem frumkvæði

sjónvarpsstöðvanna væri virt, þekking og
sambönd sjálfstæðra framleiðenda nýtt og

leikreglur væru einfaldar og skýrar.
Markmiðið: Fjölbreytt og vandað leikið

íslenskt sjónvarpsefni.
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Samanlagðir árlegir styrkir til leikhúsa á Íslandi eru að minnsta kosti

300 milljónum hærri en styrkir til kvikmynda. Ef yfirvöld ákvæðu að setja

jafn mikið fé samtals í kvikmyndir og leikið sjónvarpsefni og þau verja nú

til að styrkja leikhús myndu opnast möguleikar á að stofna 300 milljóna

króna sjónvarpsmyndasjóð. Með þá upphæð í höndunum mætti hefja

framleiðslu á fjölbreyttu leiknu sjónvarpsefni, vönduðu afþreyingarefni

og stökum myndum og þáttaröðum, fyrir um hálfan milljarð. Í mörgum

tilvikum væru að auki sölumöguleikar út fyrir landsteinana.

Telja má að fé sem varið er til framleiðslu á leiknu efni í sjónvarpi geti

skilað umtalsverðum upphæðum inn í landið. Ef stjórnvöld legðu fram

tæplega 300 milljónir til framleiðslu leikins sjónvarpsefnis myndi það

ekki einungis leiða til byltingar í gerð þess. 113 milljónir gætu komið inn

í landið frá erlendum sjóðum og samframleiðendum. Þess má geta að

þetta fé kemur ekki nema sem mótframlag við innlent fé. Öflug innlend

framleiðsla er því forsenda fyrir því að það komi inn í landið. Leiða má

rök að því að yfirvöld fengju allt að 151 milljón af framlagi sínu til baka í

formi skatta en endurgreiddu að hámarki rúmlega 26 milljónir vegna

framleiðslunnar á grundvelli laga um tímabundnar endurgreiðslur vegna

kvikmyndagerðar. Lögin gilda til 2006. Endanlegur kostnaður ríkisins við

sjónvarpsmyndasjóð sem leiddi til framleiðslu fyrir rúman hálfan milljarð

yrði því tæplega 163 milljónir króna. Til viðbótar þessu gætu orðið til um

117 ný störf í íslenskri sjónvarps og kvikmyndagerð.

Sjónvarpsmyndasjóður hefði margvísleg jákvæð áhrif. Sjóðurinn gæti

orðið til þess að allar innlendar sjónvarpsstöðvar myndu framleiða leikið

efni. Hann myndi hafa gríðarleg, jákvæð áhrif á íslensk kvikmynda-

fyrirtæki sem mörg hver eiga undir högg að sækja. Þá eru ótalin þau

jákvæðu áhrif sem aukið fé til gerðar leikinna innlendra sjónvarpsverka

gæti haft á allar tengdar listgreinar, svo sem leiklist, tónlist og myndlist.

Til viðbótar hefðu svo íslensk fyrirtæki hag af því að geta birt auglýsingar

sínar með staðbundnu efni af sömu gæðum og það erlenda efni sem augl-

ýsingar sópast nú

hvað mest að.

F o r v í g i s m e n n

kvikmyndagerðar-

manna og Bandalags

íslenskra listamanna

eru fylgjandi því að

komið verði á fót

sjónvarpsmyndasjóði

til að efla gerð leikins

sjónvarpsefnis. Það

gæti orðið íslenskri

menningu mikill

styrkur á tíma þar

sem æ meira er sótt

að litlum málsam-

félögum. Aukið inn-

lent leikið efni myndi

treysta sjálfsvitund

Íslendinga. Hliðar-

afurð yrði meira

erlent fé inn í

framleiðslu innlends

efnis, efld dagskrá

allra íslenskra sjón-

varpsstöðva, traustari

rekstur íslenskra

k v i k m y n d a f y r i r -

tækja og meiri og

fjölbreyttari atvinna

fyrir fólk úr öllum

listgreinum.

Með sjónvarpsmyndasjóði væri verið að leggja fé í gerð efnis, ekki

byggingar eða dreifikerfi. Með honum væri einnig verið að efla sjálfstæða

íslenska framleiðendur en á það er víða lögð áhersla í uppbyggingu

sjóðakerfa í dag. MEDIA, en það er nafn á átaksverkefni til eflingar

evrópsks kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðar, veitir til að mynda styrkjum

sínum til sjálfstæðra framleiðenda vegna þess að forvígismenn

áætlunarinnar telja að þannig sé þeim best varið. Mikilvægt er þó að gæta

þess við uppbyggingu sjóðs af þessu tagi að frumkvæði og stefna

dagskrárstjóra sjónvarpsstöðvanna sé virt og ekki sé tekið fram fyrir

hendur þeirra.

Ástæða þess að ekki hefur gengið betur að framleiða innlent sjónvarps-

efni til þessa en raun ber vitni hefur verið skortur á þekkingu og fé. Eftir

gróskuna í íslenskum kvikmyndum undanfarin ár vantar nú einungis fé.

Kominn er upp kvikmyndaiðnaður á Íslandi sem getur stutt og leitt

uppbyggingu í framleiðslu sjónvarpsefnis. Íslenskir kvikmynda-

framleiðendur búa yfir þekkingu og hafa erlend sambönd. Þeir hafa burði

til að nýta hæfileika og fé vel. Þeir hafa einnig getu til og hag af að sækja

erlent samframleiðslufé.

Um skýrsluna og tilurð hennar
Skýrslan er unnin af Sigurði G. Valgeirssyni á vegum Aflvaka hf. og að tilhlutan Bandalags

íslenskra listamanna, Félags kvikmyndagerðarmanna, Framleiðendafélagsins SÍK og
Kvikmyndasjóðs Íslands. Tilgangurinn er að sýna stöðu leikins efnis í sjónvarpi, meta
framtíðarhorfur að öllu óbreyttu og benda á leiðir til að styrkja þetta mikilvæga svið
menningar og sérþekkingar. Skýrslan er að sumu leyti framhald af skýrslunni
,,Kvikmyndaiðnaðurinn á Íslandi - staða, horfur og möguleikar" sem unnin var af
Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands fyrir Aflvaka hf. og birt í september 1998. Ýmsir telja
að sú skýrsla hafi gerbreytt stöðu kvikmyndaiðnaðarins með því að opna augu stjórnvalda og
almennings fyrir þeirri miklu efnahagslegu, atvinnulegu og menningarlegu þýðingu sem
þessi vaxandi atvinnugrein hefur. Í kjölfar skýrslunnar var Kvikmyndasjóður t.d. efldur og
sett lög til að ýta undir kvikmyndagerð hér á landi. Ekki þarf að deila um afraksturinn af
þeim aðgerðum.

Hvað er hægt að gera með nýjum Sjónvarpsmyndasjóði?
Í skýrslunni er stillt upp nokkuð hóflegri en þó fjölbreytilegri framleiðslu leikins efnis í íslensku sjónvarpi. Miða er við að framleidd
sé á einu ári gamanþáttaröð (12 x 30 mínútur), sápa (12 x 45 mínútur), þrjár þáttaraðir (4x55 mínútur) og átta sjónvarpsmyndir (8
x 58 mínútur).

Tegund efnis Fjöldi þátta Lengd í mínútum Fjöldi mínútna Mínútuverð Kostnaður
Gamanþáttaröð 12 30 360 194.444 69.999.840
Sápa 12 45 540 194.444 104.999.760
Þáttaröð (3*4) 12 55 660 293.750 193.875.000
Sjónvarpsmyndir 8 58 464 293.750 136.300.000
SAMTALS 2.024 505.174.600

Í skýrslunni er einnig varpað fram  hugmyndum um hvernig líklegt er að fjármagna mætti sjónvarpsframleiðslu fyrir rúmlega hálfan
milljarð:

Sjónvarpssj.      Sjónvarpsst.      Aðrir innl. aðilar      Erl. sjóðir          Erl. meðframl.    Samtals
Fyrir innl. markað 85,0% 12,5%               2,5% 0,0%                 0,0% 100,0%
Gamanþáttaröð 59.499.864       8.749.980          1.749.996 - - 69.999.840 
Sápa 89.249.796       13.124.970        2.624.994 - - 104.999.760 
Fyrir innl. og
erl markað 42,3% 20,8%               2,6% 14,5%               19,8% 100,0%
Þáttaröð 82.009.125       40.345.388        5.021.363 28.111.875        38.387.250          193.875.000
Sjónvarpsmyndir 57.654.900      28.364.030         3.530.170 19.763.500        26.987.400          136.300.000 
Samtals 288.413.685    90.584.368         12.926.523 47.875.375        65.374.650          505.174.600 

Miðað við ofangreindar forsendur um skiptingu fjármögnunar þyrfti að safna tæplega 290 milljónum til úthlutunar
Sjónvarpsmyndasjóðs til þess að framleiða leikið íslenskt sjónvarpsefni fyrir rúmlega hálfan milljarð. Búast mætti við rúmum 113
milljónum frá erlendum sjóðum og meðframleiðendum og rúmum 103 milljónum frá innlendum sjónvarpsstöðvum og öðrum
innlendum aðilum. Sjá nánar í skýrslu Aflvaka.
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STAFRÆNT ÞEMA

L&S: Hver eru ykkar viðhorf gagnvart þessum ódýru bíómyndum sem gerðar eru með
stafrænni tækni?
ARI: Í sjálfu sér tel ég engan mun á stafrænum myndum og öðrum. Þær

þarf að nálgast með sama hætti og önnur verk. Varðandi þessar ódýru

myndir sem hafa verið að birtast að undanförnu þá finnst mér ágætt að

fólk æfi sig. En það þýðir ekki að þú sért fljótari að skrifa handritið eða

getir eingöngu notað óvana leikara. Sumir virð-

ast telja að ekki þurfi að gera neitt annað en

útvega sér stafræna tökuvél og þá gæti við-

komandi gert margar góðar myndir. Þegar svo

kemur í ljós að allir geta eitthvað tekið upp þá

lifa þær myndir sem eru um eitthvað sérstakt og

fólk hefur einhvern áhuga að sjá. Þetta er því

millibilsástand að mínu mati, einhverskonar

bylgja sem mun brátt ná einhverskonar jafn-

vægi. Annað sem er áberandi er skortur á fag-

legum vinnubrögðum varðandi mynd-

vinnsluna. Þegar tekið er upp á filmu er almennt

vitað að það er ákveðin munur á 8mm, 16mm

og 35mm filmu t.d. hvað varðar linsur.

Hinsvegar virðast menn síður gera sér grein

fyrir þessu þegar kemur að stafrænum upp-

tökum, það er eins og margir setji allt stafrænt

undir einn hatt. Hinsvegar er t.d. reginmunur á

því hvort tekið er upp á vélar með kvarttommu

kubb eða trekvarttommu kubb, myndflöturinn

í þeim síðarnefnda er níu sinnum stærri. Það er

því mikill munur, alveg eins og 16mm og

35mm. Annað vandamál er að framleiðendur

vélanna eru stöðugt að reyna að minnka

kubbana en auka upplausnina, þannig að hægt

er að nota mjög ódýrar linsur. Þetta er hag-

kvæmt fyrir þá því kostnaður minnkar, verðið

lækkar og fleiri kaupa. Gallinn er hinsvegar

myndirnar úr þessum vélum verða flatari og

ljótari því fókusdýptin verður óendanleg. Eitt að

því sem fólk gerir með myndavél er að leggja

áherslu á hvað það vill hafa í fókus. Eins og ljós

og skuggar er notaðir til að búa til mynd þá er fókusdýpt notuð á sama

hátt. En til að geta spilað á fókus þarftu að hafa fínar linsur og slíkar linsur

eru dýrar. 

L&S: En hvað með efnisinnihald þessara mynda? Sjáið þið einhverja sameiginlega þætti
með þeim?
BJARKI:  Já, ég er ekki frá því að það séu einhver sameiginleg einkenni

sem menn megi finna. Ætli einkenni þessara mynda séu ekki fyrst og

fremst þau að tekið er upp mjög mikið efni og þær eru gjarnan ekki alveg

eins fastar í forminu. Auðvitað höfum við upplifað þetta í kvikmynda-

sögunni áður. Þegar 16mm kom inn á sínum tíma, um og fyrir 1960, varð

sambærileg bylting og margir gátu farið að búa til myndir.

ARI: Það er að mörgu leyti mjög gott að fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur

af myndavélinni. Maður sér t.d. oft á skóla-

myndum að munurinn á 16mm  og vídeói er

að 16mm er stundum stíft af því að öll orkan

hefur farið í að að stilla upp myndavélinni,

mæla fókusinn og allt það meðan leikararnir

eru svo frosnir fyrir framan myndavélina.

Þegar tæknin er það þung að þú ræður ekki við

hana er gott að hafa aðra valmöguleika en það

breytir ekki því  að menn þurfa samt að kunna

að leikstýra og leika. Hinsvegar virðist sá

hugsunarháttur áberandi að ef menn moki

bara inn hljóti eitthvað gott að koma útúr því.

ÞÓRIR SNÆR:  Stafræna formatið hentar hins-

vegar ekki öllum verkum. Ef við t.d berum

saman Villiljós og Gemsa, þá finnst mér að

Villiljós hefði aldrei gengið upp sem stafræn

bíómynd en Gemsar gengur að mörgu leyti

betur upp út af þessu formi. 

BJARKI: Það er sannarlega bylting fólgin í

þessu stafræna dóti, en sú bylting er aðallega

fólgin í hinum enda framleiðslunnar, þ.e.a.s. í

dreifingunni. Það sem mér finnst mest

spennandi varðandi þessar stafrænu myndir er

hvort hægt sé að sýna myndirnar á stafrænu

formi. Ég reyndi þetta með Gæsapartí en

mistókst. Þetta er hinsvegar að koma. Svo er

önnur bylting og enn stærri væntanleg bráð-

um, stafrænt sjónvarp, sem þýðir gjörbyltingu

á allri dreifingu myndefnis. En varðandi

Gæsapartí þá hugsaði ég ekkert öðruvísi þegar

ég var að taka en ef ég hefði verið að gera hana

á filmu. Hinsvegar hefði það orðið mjög erfitt

því myndin var tekin upp á mjög stuttum tíma. 

ÞÓRIR SNÆR: Talandi um dreifingu, þá kom upp sú spurning hvort við

hefðum átt að blása Gemsa upp á filmu eða ekki. Sumir segja að það hefði

ekki breytt neinu að sýna hana bara stafrænt. Mér finnst þetta samt vera

spurning um trúverðugleika. Sé myndin sýnd á filmu taka menn hana

frekar alvarlega vegna þess að enn vantar alla staðla fyrir sýningu stafræns

efnis í kvikmyndahúsum. (framhald á næstu síðu)

Það er engum blöðum um það að fletta að stafræn upptökutækni hefur opnað kvikmyndagerðarmönnum
ýmsar dyr sem áður stóðu lokaðar vegna fjármagnsskorts. Slatti af leiknum myndum, gerðar á þennan hátt,
hefur séð dagsins ljós og margar fleiri munu vera á leiðinni, auk þess sem heimildarmyndum í fullri lengd
hefur einnig fjölgað mikið. L&S þótti því full ástæða til að skoða það sem hefur verið að gerast í þessum
efnum og hvernig líklegt er að stafrænar myndir þróist á næstunni. Við fengum kvikmyndagerðarmennina

Ara Kristinsson, Böðvar Bjarka Pétursson og Þóri Snæ Sigurjónsson til að velta vöngum um þessi mál og þá
sérstaklega út frá gerð ódýrra stafrænna bíómynda.

V I Ð T A L : Á S G R Í M U R S V E R R I S S O N

BJARKI: 
“Það er sannarlega bylting fólgin í
þessu stafræna dóti, en sú bylting

er aðallega fólgin í hinum enda
framleiðslunnar, þ.e.a.s. í

dreifingunni. Það sem mér finnst
mest spennandi varðandi þessar

stafrænu myndir er hvort hægt sé
að sýna myndirnar á stafrænu

formi. Ég reyndi þetta með
Gæsapartí en  mistókst. Þetta er

hinsvegar að koma.”
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L&S: Er það af hinu góða að til sé vettvangur þar sem gerðar eru myndir aðeins fyrir
íslenskan markað?
ARI: Já, því ef einhver mynd heppnast vel þá er ekkert sem segir að þú

getir ekki dreift henni erlendis. Ef áhugi er fyrir hendi er engin vandi að

blása hana upp eftir á. Það er hinsvegar gott að geta sparað þessar ca.

fjórar milljónir sem kostar að blása upp þegar þú ert með lítið af

peningum og íslenskir áhorfendur láta á sér standa. Þá situr þú allavega

ekki uppi með þann kostnað. 

BJARKI: Stafrænar myndir sem ekki eru settar á filmu hafa mjög litla

dreifingarmöguleika á erlendum kvikmynda-

hátíðum sem er einn mikilvægur þáttur í að

selja bíómyndir. En auðvitað hafa þær aðgengi

að sjónvarpsstöðvum.

ARI: Já, en í sumum tilfellum snýst málið ekki

endilega um dreifingu myndarinnar, þú ert að

reyna að selja leikstjórann og fjármagna næstu

mynd hans. Þegar þú ert með ungan leikstjóra

þá hjálpar að hann hafi eitthvað track-record,

að myndin hafi verið sýnd á einhverjum

hátíðum. Framleiðandinn verður að gera print

til að myndin komist á hátíðir. Þá er kannski

ekki málið að printið verði sýnt í bíói um allan

heim heldur  er það til að sýna að leikstjórinn

hafi gert eina mynd sem skilgreind er sem

bíómynd og að hún hafi verið sýnd alþjóðlega.

ÞÓRIR: Já, það er mjög gott að geta sent print

til hugsanlegra samstarfsaðila erlendis, eins og í

tilfelli Mikaels Torfasonar sem ég er nú að vinna

með að verkefni sem verður gert í samvinnu við

danska aðila.

ARI: Það er ágætt að sigta einhvern út sem

ekkert hefur gert og leyfa honum að leika sér.

Hinsvegar er miklu betra að búa til leikstjóra á

DV eins og er að gerast með Mikael í Gemsum.

Maður tekur einmitt eftir því að hann nær betri

tökum á hlutunum eftir því sem líður á

tökutímann, sem er eðlilegt en í þessu tilfelli er

verið að gera mjög ódýra mynd. Að þjálfa fólk

upp á 35mm jaðrar hinsvegar við brjálsemi. 

L&S: Hefur það ekki engu að síður tíðkast með íslenska
kvikmyndagerðarmenn í gegnum tíðina að þjálfa þá upp á 35mm?  
ARI:  Jú, það hefur alltaf verið rosalega stórt stökk, það hefur ekki verið

neinn vettvangur í sjónvarpi, þess vegna hafa menn þurft að hoppa í

35mm.

ÞÓRIR SNÆR: Ég held að Mikki hefði aldrei gert 35mm bíómynd á

þessum tíma þar sem hann hafði enga reynslu. 

ARI:  Já, að láta manneskju sem aldrei hefur gert bíómynd eða annað

leikið efni gera 90 mínútna mynd á 35mm er auðvitað bara della því sú

manneskja sligast undan þunga tækninnar. Slíkar upptökur þýða mikið

skipulag og erfitt er að skipta um skoðun á setti án þess að það kosti mikla

peninga. 

ÞÓRIR SNÆR:  Þessvegna er DV mikill kostur. Við eyddum um það bil

ári í að klippa Gemsa og þegar okkur vantaði senu þá var bara farið út og

tekið án þess að það kostaði einhvern helling.

BJARKI: Mig langar að grípa upp þetta með hvort við eigum að gera

myndir fyrir Íslendinga. Ég er þeirrar skoðunar. Ég held að við höfum

verið alltof upptekin af að gera myndir fyrir breiðan hóp fjárfesta heima

og erlendis. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir íslenska kvik-

myndagerðarmenn að fara að einbeita sér að íslenskum markaði. Það

sama gildir um kvikmyndagerðina og framleiðslu á reyktum laxi. Þú

verður að ná fótfestu á heimamarkaði áður en þú ferð út. Auðvitað eru

dæmi sem afsanna þetta á marga vegu og mörg dæmi um menn sem hafa

orðið frægir úti og síðan viðurkenndir heima,  en ég held að við eigum að

líta á þetta svolítið svona.  

ARI: Það er tvennt í þessu. Þegar Aflvaki gerði skýrsluna um stöðu

íslenskrar kvikmyndagerðar kom fram sú kenning að fyrirtæki sem væru

að fara í útflutning þyrftu áður að hafa góða stöðu á heimamarkaði. Þetta

á hinsvegar ekki við íslenskar kvikmyndir nema að takmörkuðu leyti

vegna þess að að íslenskum myndum er beint að öllum á heimamarkaði

en að minnihlutahóp erlendis, hóp sem hefur

áhuga á öðruvísi myndum, þannig að þetta er

alls ekki sami markhópurinn. Hinsvegar þegar

íslensk kvikmyndagerð náði bestu sambandi

við áhorfendur hér heima var mjög gott að geta

gert ódýrar myndir, fá fullt af fólki, tug-

þúsundir manna og heyra stemmninguna í

salnum. Það er afar mikilvægt að ná slíku

sambandi við áhorfendur á heimamarkaði.

ÞÓRIR: Ég vildi gjarnan sá einhverja markvissa

stefnu hjá Kvikmyndasjóði varðandi stafrænar

myndir og nýja leikstjóra, í stað þess að senda

bara alla í “lotteríið” einu sinni á ári. Þessar

reglur sem Kvikmyndasjóður er að vinna eftir

eru orðnar yfir tuttugu ára gamlar. 

ARI:  Já, það á að gera byrjendum kleift að gera

myndir á DV með þokkalegu budgeti og

tiltölulega góðum styrk, þannig að þetta fólk

geti ekki afsakað slöpp handrit eða slappar

myndir útaf of litlum peningum. Þannig öðlast

þetta fólk möguleika á að fjármagna stærri

myndir erlendis.  Það er útí hött að ætla að gera

alþjóðlega mynd með manni sem hefur aldrei

leikstýrt kvikmynd. Hvað segja erlendur fram-

leiðendur við slíku? “Jú, þetta er ágætis handrit,

en af hverju fáum við ekki fagmann til að

leikstýra þessu?” Gallinn við DV er að mönn-

um  hættir til að verða kærulausari með allt.

“Hey, við tókum 50 tökur, þetta hlýtur að vera

í einhverjum af tökunum.” Svo skoða menn

allar 50 tökurnar og þær eru allar eins, sama

villan síendurtekin. Hið jákvæða er semsagt að

miklu fleiri geta gert myndir en hið neikvæða er að fagmennska minnkar.

Það þarf hinsvegar engu minni fagkunnáttu varðandi DV, en þar vita

fleiri hvar ON takkinn er og þess vegna minnkar almennt fagmennska og

kunnátta. Hún þarf þó ekkert að gera það og auðvitað lærir þetta fólk, en

það virðist vera minni agi í heildina.

BJARKI: Ég held að ef við förum yfir þessar DV myndir sem hafa verið

gerðar hérna, að þá er kannski hægt að toga þær upp í fimm og flestir

leikstjóranna hafa skólast í filmuumhverfi. 

ARI: Þær eru mjög misvel unnar. Í Reykjavík Guesthouse er t.d. mjög

öguð vinna. Þar er hvert einasta skot hugsað og almennt stunduð mjög

öguð vinnubrögð. Sagan hefði hinsvegar hentað betur í stuttmynd.

ÞÓRIR:  Við fórum í Gemsa án þess að vera með styrki eða neitt.  Í raun-

inni var tökuliðið allt óreynt sem ég hefði aldrei viljað ef ég hefði haft

peninga. Það er svo hægt að deila um það hvort það bitni á myndinni eða

ekki.

BJARKI: Ég held að við verðum að passa okkur á að draga ekki einhverjar

stórar ályktanir af þessum fáu myndum. Það sem mér finnst hinsvegar

merkilegast varðandi DV – og má nánast kalla sprengingu -  eru

heimildarmyndirnar. Þar erum við að upplifa frumsýningu um það bil

einu sinni í mánuði og á tiltölulega frambærilegum heimildarmyndum.

ARI:
“Hið jákvæða er að miklu fleiri

geta gert myndir en hið neikvæða
er að fagmennska minnkar. Það

þarf hinsvegar engu minni
fagkunnáttu varðandi DV, en þar
vita fleiri hvar ON takkinn er og

þess vegna minnkar almennt
fagmennska og kunnátta. Hún þarf
þó ekkert að gera það og auðvitað
lærir þetta fólk, en það virðist vera

minni agi í heildina.”
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L&S: Hvernig viljið þið sjá þessa tegund kvikmyndagerðar þróast í nánustu framtíð? 
BJARKI: Það þarf nauðsynlega að stórauka framleiðslu á íslenskum

myndum. DV myndirnar gætu hugsanlega gert okkur kleift að framleiða

meira, fá meiri breidd og gera fleiri tilraunir.

ARI: Ég held að mynd sem er tekin upp með ódýrri tækni þurfi miklu

betra handrit en mynd sem getur falið sig á bak við eitthvað annað. Sá

tími er því miður liðinn að hægt sé að gera ódýrar myndir eins og t.d.

Dalalíf, sem gerð var algerlega án styrkja, ná inn 85.000 áhorfendum og

standa eftir með stórgróða. Ég held samt að það sé alveg hægt að

framleiða myndir sem beint er fyrst og fremst

að heimamarkaði. Hægt er að sjá fyrir sér að hér

væru gerðar myndir sem kostuðu svona 30-40

milljónir, allir fengju borgað fyrir sína vinnu,

framleiðslufyrirtækið fengi einnig greitt sitt.

Svona verkefni þyrfti um 20 milljónir í styrk frá

Kvikmyndasjóði, þá væri komin raunverulegur

grundvöllur fyrir þá sem vildu taka áhættu á að

ná einhverjum áhorfendum á Íslandi. 30.000

áhorfendur gæfu þá svona 15 milljónir eftir að

búið er að greiða auglýsingar og annan dreif-

ingarkostnað. Mynd sem 30.000 Íslendingar sjá

er í raun mjög góður díll fyrir 20 milljónir

króna. En þegar menn eru komnir með myndir

sem kosta yfir hundrað milljónir, þá eru bara

komnir allt aðrir hagsmunir í spilið.

ÞÓRIR:  Ég er alveg sammála Ara með að Kvik-

myndasjóður komi þessu í einhvern farveg en

ég vildi líka sjá Sjónvarpið gera eitthvað eins og

t.d. sjónvarpsseríur og annað leikið efni. Það

vantar tilfinnanlega vettvang til að vinna fyrir

sjónvarp.

ARI: Að vinna fagmannlega á DV vélar opnar

alveg óendanlega möguleika varðandi sjón-

varpsefni. Og þá efni sem er ekki tekið í stúdíói

því að búnaðurinn er það léttur að hægt er að

taka hvar sem er, nýta sér hreyfanleika þessara

tækja, losna við að smíða leikmyndir en hafa

samt ágætis áferð á myndunum. Þarna opnast

líka möguleikar fyrir menn til að að þjálfa sig

upp, því kvikmyndagerð er ekkert annað en

þjálfun. Þessu má líkja við að ef þú ætlar að

verða meistari á skautum en ferð bara á skauta

á 10 ára fresti dettur þú alltaf á rassinn.

BJARKI: Sem forstöðumaður Kvikmyndasafns Íslands stúderaði ég

íslenska kvikmyndagerð vítt og breitt á sínum tíma. Gríðarlegt hökt

einkennir flest íslensk framleiðslufyrirtæki. Ekkert þeirra virðist búa við

jafnan og öruggan rekstur. Reglan virðist sú að menn búa til mynd á um

3ja til 4ra ára fresti, alveg sama hvort þeir slá í gegn eða ekki, það er ekkert

samhengi þar á milli. Manni finnst auðvitað grátlegt hversu langan tíma

tekur að byggja upp einhvern kúltúr í greininni og hvað við neyðumst til

að draga stórar ályktanir af örfáum myndum. Þessvegna væri mjög

æskilegt ef í gangi væri tiltölulega öflug framleiðsla af ódýrum myndum.

Þar með er ég alls ekkert að segja að við eigum ekki líka að gera dýrari

myndir. Ég held að ef við settum markið örlítið hærra ykjust líkurnar á

góðri uppskeru. Þessvegna finnst mér mikilvægt að auka framleiðsluna en

það þarf að gera með raunhæfum hætti, eins og t.d. að styrkja vel ódýrar

myndir sem fyrst og fremst er beint á innanlandsmarkað. Mér finnst mjög

dónalegt að sjá hvað við leggjumst upp á erlendar þjóðir varðandi

fjármagn. Kvikmyndasjóður úthlutar ár eftir ár 5 –7 myndum sem allar

eiga að fá pening úr einhverjum erlendum sjóðum og það er alltaf verið

að lækka innlenda hlutfallið og ætlast til að útlendingarnir komi með

meira. 

ÞÓRIR SNÆR: Já ég er sammála því að þessu þarf að koma í einhvern

farveg. Þetta “lotterísástand” á Kvikmyndasjóði er mikill galli, það er

engin leið að vita frá ári til árs hvað er í gangi. Ég held að þetta stefnuleysi

hafi bitnað mjög á áhorfendum síðustu 10 árin, með þeim afleiðingum að

bíókynslóðin núna, fólk frá ca. 15-25 ára, er mjög fráhverf íslenskum

myndum því hún hefur í rauninni ekki fengið neitt íslenskt bíó við sitt

hæfi. Gemsum var beint að þessum hóp en við rákumst þar á mjög

neikvæð viðhorf gagnvart íslenskum myndum. 

ARI: Þetta sýnir hversu gríðarlega mikilvægt er

að leggja áherslu á að venja krakkana við

íslenskar myndir. Tökum leikhúsið sem dæmi.

Ég fór ungur að sjá Kardimommubæinn í

Þjóðleikhúsinu og skemmti mér konunglega.

Síðan hef ég alltaf haft mjög jákvæðar til-

finningar gagnvart Þjóðleikhúsinu. Ef fyrsta

íslenska myndin sem þú sérð sem barn eða

unglingur er alveg drepleiðinleg þá eru allar

líkur á að þú takir langan sveig framhjá

íslenskum myndum í framtíðinni. Við verðum

að rækta þetta frá upphafi, sinna börnunum og

unglingunum líka.

ÞÓRIR SNÆR: Maður vonar bara að

Kvikmyndasjóður og Sjónvarpið fari að vinna á

faglegri hátt, þannig að afstaða verði tekin til

verkefna út frá þáttum eins og hverjir koma að

þeim, hverjir eru möguleikar verkefnisins hérna

eða hvernig séns á myndin á erlendum mark-

aði. Það verður að vera í gangi “díalógur” á

milli mín sem framleiðanda og Kvikmynda-

sjóðs, á faglegum grundvelli. Ekki bara eins og

nú þegar maður leggur  fram umsókn og fær

kannski ekkert svar, engar vísbendingar um

viðhorf til þess sem maður er að gera. 

BJARKI: Ég held að þetta sé algjört höfuðatriði.

Sjóðurinn þarf að vera fyrirtækjavænni. Maður

eins og Þórir Snær er t.d. afar verðmætur fyrir

íslenska kvikmyndageirann. Ungur maður sem

einbeitir sér að framleiðslu og er að vinna með

leikstjórum og handritshöfundum á ýmsum

aldri. Það er algjört skilyrði ef Kvikmynda-

sjóður vill gera mikið gagn að hann styðji við

menn sem vinna faglega og hafa sýnt metnað í starfi. 

ARI: Það þarf að bera virðingu fyrir framleiðslu og þekkingu, því að ekki

allir geta gert bíómyndir. Við þurfum líka að forðast að styðja endalaust

við fyrirtæki sem eru ekki að skila árangri. Ég get tekið dæmi af Norsk

Film sem fyrir nokkrum árum var að framleiða mikið af vondum mynd-

um. Þeirra viðhorf var að þeir væru með fullt af fólki í vinnu til að halda

fyrirtækinu gangandi og þyrftu bara að framleiða hvort sem handritin eru

góð eða ekki. Mörg fyrirtæki og stofnanir hafa tilhneigingu til að breytast

í svona ófreskjur sem bara éta  peninga. Þá er betra að þau deyji. Það þarf

að vera einhver stefna en það þarf líka að fylgjast mjög markvisst með

árangrinum. Það er ekki nóg að hafa track-record, það verður að vera gott

track-record og það þarf að bregðast við ef hlutirnir eru ekki að ganga. Og

byggja þetta á fólki með reynslu. Ekki gleypa við yfirlýsingum frá

einhverjum græningjum sem koma inn og segjast geta gert þetta 10

sinnum ódýrar heldur en aðrir og miklu betur þar að auki.

__________________________________________________________

Á næstu mánuðum eru væntanlegar eftirtaldar stafrænar DV-myndir: Veðmálið, 1.
apríl, Þriðja nafnið, Maður eins og ég og Konunglegt bros. Fleiri munu og sjálfsagt á
leiðinni.

ÞÓRIR SNÆR:
Sú spurning kom upp hvort við

hefðum átt að blása Gemsa upp á
filmu eða ekki. Sumir segja að það

hefði ekki breytt neinu að sýna
hana bara stafrænt. Mér finnst
þetta samt vera spurning um

trúverðugleika. Sé myndin sýnd á
filmu taka menn hana frekar

alvarlega vegna þess að enn vantar
alla staðla fyrir sýningu stafræns

efnis í kvikmyndahúsum.”
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S
tafræn (digital) upptaka og vinnsla hefur

riðið sér til rúms við kvikmyndagerð

undanfarin tíu ár. Hér verður fjallað um

svokallaðan „prosumer“  heim en það orð er

myndað úr „professional“ og „consumer“. 

Þegar ég var í kvikmyndaskóla var mikil

áhersla lögð á að nemendur gætu bjargað sér

sjálfir og yfirunnið allar tæknilegar hindranir á

leið sinni til sköpunar. Var þetta nauðsynlegt

bæði vegna skorts á fjármagni (low budget)  og

til að halda fullu sjálfstæði (independent

filmmaking). Uppúr þessu brölti varð til hug-

myndin um hinn altæka kvikmyndagerðar-

mann, „The Total Filmmaker“, sem gat tekið

upp mynd og hljóð, skrifað handrit og leikstýrt,

klippt og klárað mynd sína.

Fyrir um 10 árum skrifaði fréttastjóri Stöðvar

2 hneykslisgrein í Moggann um að fimm

Sjónvarpsstarfsmenn hefðu verið á tökustað

vegna viðtals. Þá var ekki óalgengt að í

útitökuliði væri umsjónarmaður, tökumaður,

hljóðmaður, smínka, skrifta og pródusent. Við

þennan hóp gat bæst aðstoðamaður og

propsari.

Í gegnum tíðina hefur verið skipting á

próduksjónum eftir efni og umfangi. Talað

er um ENG (Electronic News Gathering)

sem samanstendur af tökumanni,

fréttaspyrli og oftast aðstoðarmanni

(hljóðmanni). Næsta þrep er svo EFP

(Electronic Field Production), þá

bætist við hljóðmaður, ljósamaður,

pródusent og fleiri eftir aðstæðum. Við

bíómyndir vinna svo tugir, jafnvel

hundruðir manna eftir aðstæðum og

stærð myndanna.

Að yfirvinna þröskulda tækninnar
Alla tíð hafa kvikmyndagerðamenn reynt að

yfirvinna þröskulda tækninnar og klífa kostn-

aðarmúra til að geta sagt sínar sögur. Á tímum

filmuræmunnar var hægt að taka upp á 8mm,

sem er reyndar ennþá gert, sérstaklega í tón-

listarmyndböndum. Það sem hefur hins vegar

valdið erfiðleikum í vídeóinu er hversu léleg

gæði eru á hliðrænum (analog) “consumer”

tækjum.

Fyrsta nothæfa “prosumer” formatið var Hi8

video.  Ef vel var lýst og efnið klippt strax á betu

eða tommu þá slapp það í sjónvarpsútsendingu.

Með tilkomu MiniDV stafrænnar upptöku varð

gerbylting. Loksins var komið ódýrt format sem

var bæði brúkanlegt fyrir sjónvarp og hægt að

færa yfir á 35mm filmu.

Án þess að fara um of í tæknilega umfjöllun

þá er besta “prosumer” upptökutæknin DVcam

sem inniber tímakóda og balanserað hljóð.

Samkvæmt tæknitöflum þykja gæðin skörinni

betri en SP Betacam sem er enn útsendinga-

standard t.d. hjá RÚV. Gæði upptökunnar

snúast því fyrst og fremst um kunnáttu þess sem

stjórnar upptökunni en ekki svo mikið um

hversu kostnaðarsöm tækin eru. Gæði linsu og

hljóðnema hafa þó alltaf sitt að segja en hægt er

að nota ódýr tæki til að skila mjög góðum

gæðum.

Þetta snýst ekki um dýr tæki
Síðast þegar ég kom við í Köben hitti ég Karl

Óskarsson kvikmyndatökumann sem hefur

myndað auglýsingar um allan heim. Sagðist

hann annaðhvort skjóta á 35mm filmu eða nota

Hi8 (fyrir tíma DV) allt eftir því hvort verið var

að vinna á location eða í stúdíói og hvaða

stemmning ætti að vera. 

Sjálfstæðir framleið-

endur byrjuðu

snemma að nota

Hi8 og síðar

m i n i D V

væntanlega til

að minnka

kostnað við

u p p t ö k u r .

Gott ef ein-

hverjar af

lýðveldisafmælis-

mmyndunum voru

ekki skotnar að hluta á

Hi8 og hin marg-

umtalaða heimildarmynd

“Þjóð í  hlekkjum hugar-

farsins” var skotin á

Super VHS fyrir um

tíu árum. Í dag þori

ég að fullyrða að flestar heimildar- og

sjónvarpsmyndir sem gerðar eru utan sjón-

varpsstöðvanna séu teknar á DV sem og slatti af

innanhússframleiðslu stöðvanna. Oft eru DV

vélar notaðar sem önnur og þriðja vél.

Fyrir nokkrum árum (’98) vann ég við að

gera þætti um viðkvæm mál og var sérlega

heppilegt að geta farið eitt eða tvö saman að

taka viðtöl þar sem viðmælendur játuðu fram-

hjáhöld, töluðu um sálræn vandamál og aðra

persónulega hluti.  Það er mér minnisstætt þeg-

ar varadagskrárstjóri IDD kallaði út ganginn á

3. hæðinni á Laugaveginum: „ Var ég ekki búin

að banna þér að nota DV vélina?“. Líklega var

um að ræða einhverja starfsvernd fyrir tækni-

menn sjónvarpsins eða almenna andstöðu við

nýjungar.

Það var svo með Dogmamyndunum sem

alger DV bylgja reið yfir. Úr því að ekki

ómerkilegri menn en Lars Von Trier tóku heilu

myndirnar með DV (skilst það hafi verið upp

undir 100 vélar við danssenurnar með Björku í

“Myrkradansaranum”) þá varð ekki aftur

snúið. Búið er að margsanna að gerð mynda

snýst ekki um tækni og dýr tæki heldur fremur

um góð handrit og fagmannlega vinnu.

Krafa um endurspeglun raunveruleikans
Þróunin hefur verið sú að flestir fram-

leiðendur hafa komið sér upp lágmarks-

tæknibúnaði sem samanstendur af DV

upptökuvél, þokkalegum hljóð-

nema og DV klippi-

græjum. Allan

þ e n n a n

pakka er hægt

að fá fyrir milli 500

þús. og milljón

króna. Oft er gott

að bæta við

filterboxi, þráð-

lausum hljóðnemum, ljós-

um og öðrum aukabúnaði og

endalaust má bæta við

klippiforritin af effektum og

fídusum, allt eftir því hverjar

þarfir framleiðenda eru.

Þegar kemur svo að nýjum

verkefnum þá er spurningin um

budget, er hægt að borga töku-

og hljóðmanni? Oft grunn-

Hinn altæki kvikmyndagerðarmaður
Hákon Már Oddsson skrifar um hlutskipti einyrkjans í kvikmynda- og
dagskrárgerð og hvernig stafræn upptökutækni hefur gerbylt aðstæðum
þeirra sem þurfa að vinna með litið fé



Stafrænt í  s trokkunum
E F T I R Ó L A F H .  T O R F A S O N

Grímur Hákonarson sýndi prýðilega með nýlegri heimildaræmu sinni "Varði

Goes Europe" hve stafræna tæknin er þjált framlag og hvernig hún

auðveldar kvikmyndagerðarfólki að vera samstiga samtíma sínum og

bregða upp ferskri sýn á hversdagslífið. Hjá Grími er ekki á ferðinni "lævís linsa"

(candid camera) heldur ævintýri þar sem myndavélin er ekki á gægjum heldur

þátttakandi. Í myndinni um Varða sem heldur í víking með Norrænu og gerist

strætaspilari í Noregi, Þýskalandi, Hollandi og Frakklandi eru ekki bara listileg

myndskeið og atriði heldur skilast líka flott hljóðrás og tónlist. Umhverfishljóðin eru

við það að kæfa tal sums staðar en það er ekki truflandi heldur skapar rétta

stemmningu. Þetta er heimild með sterkan heildarsvip enda Grímur reyndur

hreyfimyndahöfundur eins og áhorfendur Stuttmyndadaga í Reykjavík allar götur

frá 1994 þekkja mætavel.

Náskyld frelsistilfinning formsins er í heimildamyndinni "Guðjón" sem Þorfinnur

Guðnason frumsýndi í vor og birtir hraðskreið brot úr tveimur árum í lífi Guðjóns

Bjarnasonar myndlistarmanns sem sundrar m.a. stálprófílum með dýnamíti og

stillir svo brotunum upp. Þetta er vegamynd, ferðast um listaheiminn og til útlanda

og tjáningin verður sterkari en ella vegna frjálsræðisins sem stafræni

upptökumiðillinn leyfir.

Á myndlistarbraut Listaháskóla Íslands ráða nemendur nú hvaða miðil þeir nota

og hreyfimyndin er í hraðfara sókn, á útskriftarsýningunni í maí voru a.m.k. 11

mislöng vídeóverk, sum hluti annarra verka, önnur hrein heimildaverk. Fjölmargt

var þarna áhugavert, en í raun er þetta kannski ekki beinlínis "kvikmyndagerð"

heldur fremur efling þeirrar sveiflu sem greina hefur mátt undanfarin ár í átt að

aukinni félagslegri meðvitund og hugsun listafólks. Einfaldari tækni gerir

auðveldara að skima í kimana.
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klippir leikstjóri/framleiðandinn og fer svo í samsetningu og litaleiðréttingu

í fínni svítu og flestar myndir fara í hljóðsetningu. Allt fer þetta eftir

kostnaðaráætlunum, styrkjum, forsölum og annarri fjármögnun.

“Íslenski draumurinn” var tekinn upp á tvær DV vélar. Framleiðandinn

tók á aðra og leikstjórinn á hina. Myndin var hugsuð með þessa tækni í huga

og dæmið gekk upp. Það sem skipti mikilu máli var að hljóðið var tekið upp

sér. Ef hljóðið er gott virðast áhorfendur kaupa frjálslega myndatöku.

Þótt ég hafi fengið þjálfun sem “Total Filmmaker”  þá er það meira en að

segja það að stýra tveim vélum (samtímis), hljóðupptöku, lýsingu og

leikstýra og það allt einn sami maðurinn en þetta er sá raunveruleiki sem við

búum við. Ekki er það þó einsleitt sem betur fer.

Auðvelt er að stilla mynd og hljóð á auto og yfirleitt hægt að tryggja

þokkaleg gæði. Næsta skref er að ákveða fókusdýpt, ljóshita, festa

hljóðupptöku, tengja góða hljóðnema og þá fer að fæðast falleg mynd og gott

hljóð. Með góðu handriti og fagmannlegri leikstjórn má svo búa til myndir

á heimsmælikvarða.

Sem betur fer virðast áhorfendur vera orðnir leiðir á sykursætum,

innihaldslausum bíó- og heimildarmyndum. Það virðist uppi krafa um

endurspeglun raunveruleikans, sögur og persónur sem hafa dýpt og þá

hentar oft gróf tækni og mönnum leyfist ýmislegt sem fyrir nokkrum árum

var algerlega bannað (handhelt, jumpklipp, út úr fókus, náttúruleg lýsing

etc.).

Það má líka velta vöngum yfir því hvort þessi kvikmyndagerð sé orðinn

hreinn amatörismi, en styrkir til kvikmyndagerðar og kaupverð

sjónvarpsstöðvanna ákvarða að miklu leyti hvaða svigrúm er í

framleiðslunni. Mitt mat er þó að innihaldið skipti öllu máli og það er það

sem oftast klikkar.

____________________________________________________________

Höfundur er kvikmyndagerðarmaður og  fyrrverandi formaður Félags kvikmyndagerðarmanna.
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EFTIRVINNSLA

L&S: Hvað kom til að þið ákváðuð að fara út í þetta
fyrirtæki?

ELÍSABET RÓNALDSDÓTTIR: Fyrirtækið

er stofnað í Svíþjóð þar sem ég bjó, þó ég ynni í

Danmörku og flakkaði á milli með ferju. Þegar

ég er beðin um að klippa Reykjavík Guesthouse

kom upp sú spurning hvar vinnan ætti að fara

fram. Ég vildi helst klippa hana heima í Svíþjóð

því ég var bæði með börn í skóla og nýfætt barn

og treysti mér ekki til langdvalar á Íslandi. Mig

grunaði líka að það tæki töluverðan tíma að

klippa þessa mynd, bæði vegna þess að hún er

tekin á DV sem þýðir yfirleitt meira efni og auk

þess á tvær kamerur. Þegar svo upp var staðið

hafði vinnan tekið um fimm mánuði. Guð-

mundur Sverrisson, einn af framleiðendum

Reykjavík Guesthouse, lagði til að við myndum

kaupa klippigræjur, ekki aðeins til að klippa

þessa mynd heldur hafði hann áhuga á að koma

inn í fyrirtækið og byggja það upp. Við ákváð-

um loks að kaupa Avid Symphony, þessar

“crème de la crème” græjur og ég var með þær í

stofunni hjá mér að klippa Guesthouse til að

byrja með. Þá kemur upp sú staða að mann-

inum mínum bauðst staða heima á Íslandi, ein

af fáum slíkum sem hæfðu hans menntun. Það

verður því úr að við förum heim, ég reyndar

hálfu ári seinna en maðurinn minn vegna

skuldbindinga sem ég var búinn að koma mér í

með bókunum verkefna fram í tímann.

L&S: Hvernig var svo að koma heim?
ER: Það hefur verið svolítið skrýtin reynsla að

sjá suma framleiðendur bregðast ókvæða við

þegar í ljós kemur að við erum ekki til í að taka

að okkur hlutverk styrktaraðila eða fjármögn-

unarfyrirtækis. Okkar sjónarmið er að við erum

bara fólk að vinna, við þurfum okkar laun og

þurfum að standa skil á afborgunum vegna

tækja og þess háttar. Þetta hefur verið svolítið

frústrerandi en auðvitað hefur verið mjög gam-

an líka, sérstaklega þegar vinnan gengur vel.

Okkar hugmynd er að gefa þessu fyrirtæki

nokkur ár til að blómstra, en ef það gengur ekki

verður bara að hafa það. En auðvitað langar

okkur að þetta gangi, íslensk kvikmyndagerð

þarf nauðsynlega á svona fyrirtæki að halda. Við

bjóðum núna uppá bæði online og offline

klippingu, auk fullkominnar litgreiningar. Auk

þess erum við í samstarfi við hljóðsetningar-

fyrirtækið Uss (Sigurður Hrellir og co.), sem er

á sama stað. Verkefni okkar hingað til hafa verið

bíómyndir og nokkrar stærri  heimildarmyndir,

en auðvitað erum við til í að vinna hvað sem er.

Markmiðið er að búa til alhliða eftirvinnslu-

fyrirtæki sem framleiðendur geta leitað til með

allan pakkann, klippingu, hljóðsetningu og

lokafrágang á sýningareintökum. Við höfum

yfir að búa þeirri þekkingu sem þarf til að fylgja

hlutunum eftir og sjá til þess að málin klárist. 

L&S: Er göslaragangur áberandi í íslenskri kvikmynda-
gerð að þínu mati?

ER: Það er rosalega áberandi hérna heima að

fólk þekkir ekki ferlið, man ekki hvað á að gera

næst eða hvað þarf að gera til að myndin komist

í bíó. Okkur finnst líka áberandi hversu lélegt

skipulag er á hlutunum og hvað fólk veit

almennt lítið auk þess sem verkefnaundir-

búningur virðist oft vera í miklum ólestri. Ég er

ekki að reyna að vera niðrandi, en við höfum

neyðst til að taka að okkur ákveðið uppeldis-

hlutverk, gera fólki grein fyrir því að hlutirnir

kosta. Til dæmis ef taka þarf kópíu verður

einhver að setjast niður við græjur í húsi og gera

þessa kópíu. Það kostar peninga og það þarf

fólk að læra. Það er stundum undarlegt að

upplifa reynda framleiðendur hvá í forundran

þegar kemur að svona málum. Ég er víst fræg-

asta “bitchið” í bænum í augnablikinu en er

bara sátt við það hlutverk og lifi það alveg af.

Það er einfaldlega mín bjargfasta trú að ef við

ætlum að vaxa og dafna sem bransi verðum við

að ná tökum á þessari hugsun. Ef íslensk kvik-

myndagerð vill láta taka sig alvarlega verður

fólk að geta lifað á því sem það er að gera. Það

þýðir kannski að við framleiðum færri  myndir

en ég er ekkert leið yfir því, þær verða þá ef til

vill bara betri. Ef við gerum þetta ekki flýr fólk

greinina og þekkingu og hæfileikum er þá kast-

að á glæ. Það getur verið voða gaman að þess-

um guttum sem halda að kvikmyndagerð sé svo

auðveld og eru með ýmsar tillögur í þá áttina.

Gallinn er bara sá að þær snúast yfirleitt um að

einhver annar borgi kostnaðinn. 

L&S: Hvernig sérð þú fyrir þér að treysta megi frekar
grundvöll fyrirtækja eins og Cut and Paste?

ER: Við höfum til dæmis verið með þá hug-

mynd að Kvikmyndasjóður gæfi kost á styrkj-

um til eftirvinnslu erlendra verkefna sem yrðu

unnin hér. Við gætum þá t.d. komið inn sem

meðframleiðendur og fengið peninga til að

vinna eftirvinnslu hér. Þessir peningar myndu

þá haldast í landinu, öfugt við það sem t.d.

gerist þegar framleiðendur eru að fá einhverja

semifræga erlenda leikara sem kosta mikla

peninga sem fara beint úr landinu. Sem með-

framleiðendur á erlendri mynd gætum við

hinsvegar byggt upp iðnaðinn hér heima með

slíkum styrk. Tímarnir hafa breyst varðandi

svona eftirvinnslu, fjarlægðir skipta ekki svo

miklu máli þannig að við teljum grundvöll fyrir

þessari starfsemi hér. Svo er ekkert sem segir að

við getum ekki farið eitthvað annað í einstök

verkefni ef aðstæður krefjast þess. Okkar kúnn-

ar verða tæplega stórar alþjóðlegar myndir,

frekar erum við að stíla inná evrópskar myndir,

sérstaklega frá hinum Norðurlöndunum, Eng-

landi og Skotlandi. Ég held því að lausnin sé að

strúktúrera bransann enn frekar og stóla á þá

hæfileika sem hér er að finna. Fjölmargt tækni-

fólk í íslenska kvikmyndageiranum er hafið upp

til himna þegar það vinnur erlendis vegna þess

að það er duglegt, þrautseigt og vinnur mjög

fagmannlega. Það er hinsvegar stöðug hætta á

því að missa þetta fólk alveg úr landi því við

höfum svo oft ekkert að bjóða þeim upp á hér

heima nema launalaust stress. Þessvegna viljum

við láta á þetta reyna en það tekst ekki nema

framleiðendur temji sér almennt fagmannlegri

vinnubrögð.

Cut and Paste kallast nýtt fyrirtæki í íslenskum kvikmyndabransa sem sérhæfir sig í eftirvinnslu
kvikmynda. Fyrirtækið er í eigu klipparanna Elísabetar Rónaldsdóttur, Valdísar Óskarsdóttur og
Sigvalda Kárasonar og Guðmundar Sverrissonar hjá fjárfestingafélaginu Med hf., en sá
síðastnefndi var einn af framleiðendum myndarinnar Reykjavík Guesthouse. Hjá Cut and Paste
hafa þegar verið klipptar myndirnar Hafið, Reykjavík Guesthouse og Maður eins og ég, auk
nokkurra erlendra verkefna. L&S tók hús á Elísabetu og í ljós kom að hún átelur mjög
vinnubrögð íslenskra kvikmyndaframleiðenda, sem gjarnan ætlist til þess að fá að bíða með
greiðslur um óákveðinn tíma og að Cut and Paste taki í raun þátt í áhættunni af framleiðslunni
án þess að fá nokkuð í staðinn. Engu að síður er hún bjartsýn á gengi þessa fyrirtækis en telur
þörfina á faglegum vinnubrögðum í eftirvinnslu mjög knýjandi fyrir íslenska kvikmyndagerð.

< FRÆGASTA “BITCHIÐ” Í BÆNUM?: Elísabet Rónaldsdóttir
hvetur íslenska kvikmyndaframleiðendur til að temja sér
fagmannlegri vinnubrögð.

Alhliða eftirvinnsluhús
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HEIMILDARMYNDIR

Sjónvarpið frumsýndi í maí “Tyrkjaránið”, heimildamynd í
þremur 45 mín. þáttum eftir Þorstein Helgason sagnfræðing.
Verkið sætir vissum tíðindum í sögu heimildamyndagerðar
hérlendis. Í fyrsta lagi er fjallað um einn dramatískasta atburð
Íslandssögunnar og í öðru lagi er verkið óvenju traustlega
viðað, níu ár eru frá því að undirbúningur hófst og innihaldið
er einkar margþætt. ÓLAFUR H. TORFASON spjallaði við
Þorstein um gerð verksins.

Umfangið
Tyrkjaránsþættirnir voru í undirbúningi í hartnær áratug. Þeir eru í

sýningu samtals 2 klst. og 15 mín en unnir úr um 80 klukkustunda upp-

tökum hérlendis og erlendis og koma fram í þeim 23 viðmælendur og

sögumenn. Efni var  tekið upp í tíu löndum utan Íslands og kannaðar

heimildir og myndir á 26 söfnum.

Í framhaldsvinnu í samstarfi við

erlenda samframleiðendur var

litið í efnisöflun til Írlands,

Hollands og Færeyja.

Seylan ehf. sem framleiddi

þættina náði samstarfi við fram-

leiðslufyrirtæki í Hollandi og á

Írlandi um styttri gerð verksins

sem sýnt verður hjá hollensku

sjónvarpsstöðinni AVRO og

gelísku sjónvarpsstöðinni TG4 á

Írlandi. Á ensku nefnist það

“Atlantic Jihad” og verður

rúmlega 50 mín.

Aðferð
Í heimildamynd af þessu tagi

þarf að vera fræðsla og spenna en

líka fræði, segir höfundurinn

Þorsteinn Helgason sagnfræðing-

ur og aðjúnkt við Kennarháskóla

Íslands. Hann er reyndur í faginu,

hefur bæði verið lausráðinn og

fastráðinn í dagskrárvinnu í RÚV og stundað þýðingar, þularstörf og

heimildamyndagerð fyrir stofnunina frá 1979.

Ég hef verið með Tyrkjaránið sem rannsóknarverkefni fyrir

doktorsritgerð í sagnfræði allan tímann sem farið hefur í þættina. Að því

er viss styrkur en líka margir óvissuþættir. Ég vissi t.d. af Rúbens-

málverkinu í Flórens, sem notað er mikið í myndinni, og styttunni í

Livorno á Ítalíu sem sýnir Mára í böndum. Þessa styttu sá sr. Ólafur

Egilsson nýja á 17. öld og lýsir af hrifningu í reisubók sinni og þessa styttu

mynduðum við um tæplega 400 árum síðar og færðum upp á skjáinn. Við

ákváðum strax í upphafi að gera nýja úttekt, binda okkur ekki við áður

útgefið efni, vildum ekki vera of vissir um hlutina. Bók Steinunnar

Jóhannesdóttur um Guðríði Símonardóttur hjálpaði okkur samt mikið.

En vegna þessa leituðum við svona víða fanga. Það skapar eftirvæntingu

og spennu.”

L&S: Fyrir hvers konar áhorfendur eru þættirnir hugsaðir?
Í svona þáttagerð verður að hugsa um hinn breiða hóp, ekki bara um

skólafólk eða fræðimenn. Þetta er klassísk glíma. Mörgum sagn-

fræðingum finnst fyrir neðan allar hellur að miða við breiðan hóp, út úr

því komi bara þynnka sem engum gagnist. Við reyndum hins vegar að

gefa hvergi afslátt á efni og meðferð þrátt fyrir þá afstöðu að miða við

hinn breiða hóp. Við reynum að koma til móts við þá sem vilja ítarefni

með miklum fróðleik á vef RÚV um myndina og aðdraganda hennar (Sjá

ruv.is eða http://servefir.ruv.is/heimildamynd).

Reynsla
L&S: Hvað lærðuð þið af reynslunni? 
Það þarf að leggja áherslu á að hafa nógu snemma uppi á rétta fólkinu,

hvort sem það á að gefa upplýsingar, veita leyfi eða vera í samvinnu. Við

eyddum miklum tíma í fólk sem nýttist okkur ekki, hafði ekki rétta

þekkingu, umboð eða vald. Við komumst hins vegar í dýrmæt sambönd

á fyrsta alþjóðlega þinginu sem haldið var um sögubundnar heimilda-

myndir fyrir sjónvarp, “World Congress of History Producers” í Boston í

október 2001. Þar kynntust sagnfræðingar og sjónvarps- og kvik-

myndafólk og þar komumst við í samband við Hollendingana og Írana

sem urðu samframleiðendur að verkefninu á erlendri grund. 

Nafn verkefnis sem á að reyna að selja eða fá samframleiðendur að

skiptir líka miklu máli. Í upphafi notuðum við framandi og ónothæfan

titil, “The Turkish

Raid in Iceland”.

Þarna eru tvö hugtök

sem krefjast of

mikilla skýringa og

vekja ekki forvitni. 

Það verður loks að

skipuleggja vel áður

en lagt er upp í

ferðalög til heim-

i l d a m y n d a t ö k u .

Miklar bréfaskriftir

voru oft undanfari

þess að fá leyfi til að

mynda á söfnum og

dugði þó ekki alls

staðar til þegar á

staðinn var komið,

gleymst hafði að láta

héraðshöfðingjann

vita og annað eftir

því. Stundum þarf að

borga, jafnvel á al-

mannafæri, fyrir að

mynda á Karlsbrúnni í Prag þarf að greiða ákveðið gjald ef maður notar

þrífót, eins og inni á safni. Sumir svara seint og illa eða loðið. Ég ráðlegg

öllum að verða sér fyrirfram úti um öll tilskilin leyfi. En það hjálpar okkur

Íslendingum hve við erum fáir og smáir, fyrir upptökur erlendis býst fólk

við 20-30 manna liði en andar léttar þegar við mætum svo tveir eða þrír.

Tyrkjaránið:

Klassísk glíma

Tyrkjaránið. 2002. 3 x 45 mín. Höfundur og stjórnandi: Þorsteinn
Helgason. Kvikmyndataka og klipping: Guðmundur Bjartmarsson.
Tónlist: Sverrir Guðjónsson. Framleiðandi: Hjálmtýr Heiðdal fyrir
Seyluna ehf. Verkið var fjármagnað af Menningarsjóði útvarpsstöðva,
Kvikmyndasjóði Íslands og Sjónvarpinu.

Fortíðin endursköpuð m.a. með hjálp tölvutækninnar. 



B Í Ó M Y N D I R :
HAFIÐ: Fjölskyldudrama í sjávarplássi úti á landi; barátta um
gömul og ný gildi. Handrit: Baltasar Kormákur og Ólafur
Haukur Símonarson. Leikstjóri: Baltasar Kormákur. Fram-
leiðendur: Baltasar Kormákur (Sögn ehf.), Jean-Francois
Fonlupt (Emotion Pictures, Paris) og Egil Ødegård (Filmhuset
AS, Oslo). STAÐA: Í eftirvinnslu, frumsýning áætluð í haust.
THE WAGER (Veðmálið): Tveir kvikmyndaframleiðendur í
Hollywood, annar ungur og upprennandi framleiðandi óháðra
mynda, hinn reyndur jaxl hjá einu kvikmyndaveranna, veðja
um hvort sá fyrrnefndi geti gert bíómynd á þremur dögum.
Leikstjórn og handrit: Sigurbjörn Aðalsteinsson. Framleiðend-
ur: Kristín Gísladóttir og Íslenska kvikmyndasamsteypan.
STAÐA: Í eftirvinnslu, frumsýning óákveðin.                             
1.0: Framtíðartryllir um tölvuvírusa sem herja á byggingu
fulla af furðufuglum. Handrit og leikstjórn: Jeff Renfrowe og
Marteinn Þórsson. Framleiðendur: ZentAmerica Entertainment
(US), Zentropa (Danmörk) og Íslenska kvikmynda-
samsteypan.  STAÐA: Í undirbúningi, upptökur hefjast síðla
sumars í Kanada.
THE THIRD NAME: Spennumynd um ungan og öran mann sem
heldur skipsáhöfn og farþegum í gíslingu við höfn lítils
sjávarpláss og krefst þess að fá að hitta meinta unnustu
sína. Stúlkan vill hinsvegar ekkert við manninn kannast.
Handrit og leikstjórn: Einar Þór Gunnlaugsson. Framleiðandi:
Einar Þór ásamt Ian Bang. STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýning í
haust.
Nói albinói: STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýning jól 2002.
Fálkar: STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýning óákveðin.
1. apríl: STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýning óákveðin.
Maður eins og ég: STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýning  í ágúst.

S J Ó N V A R P S M Y N D I R :
OPINBERUN HANNESAR: Opinber starfsmaður lendir í
vandræðum þegar tölvunni hans með viðkvæmum
upplýsingum er stolið. Handrit: Davíð Oddsson og Hrafn
Gunnlaugsson. Leikstjóri og framleiðandi: Hrafn
Gunnlaugsson. STAÐA: Tökur hefjast í september.
AND BJÖRK OF COURSE...: Eftir samnefndu leikriti Þorvaldar
Þorsteinssonar um fólk á sjálfshjálparnámskeiði. Handrit:
Þorvaldur Þorsteinsson og Lárus Ýmir Óskarsson. Leikstjóri:
Lárus Ýmir Óskarsson. Framleiðandi: Sjónvarpið. STAÐA: í
eftirvinnslu. 

H E I M I L D A R M Y N D I R :
HREIN & BEIN (vinnuheiti): 2x25 mín. mynd um þau tilfinn-
ingalegu og félagslegu vandamál sem ungt fólk stendur
frammi fyrir á Íslandi í dag þegar það reynir að taka ákvörðun
um að opinbera samkynhneygð sína. Framleiðandi:  Krumma
kvikmyndir, Hrafnhildur Gunnarsdóttir fyrir Stöð 2. Umsjón:
Þorvaldur Kristinsson og Hrafnhildur Gunnarsdóttir. STAÐA: Í
eftirvinnslu, á dagskrá í sumar eða haust.
AFLEGGJARAR: Þorsteinn Joð fer sem fyrr ótroðnar slóðir í
þessari nýju þáttaröð og lætur sér ekki nægja að taka íslenska
afleggjara:  óvenjulegur, skrýtinn og skondinn. Framleiðandi:
Stöð 2. Umsjón:  Þorsteinn J. Vilhjálmsson. STAÐA: Í vinnslu, á
dagskrá í sumar.
VEIÐIKLÆR: 2 x 52 mín. þættir um hefðbundnar veiðar
Íslendinga, þe. fugla- og hreindýraveiðar. Stjórn og
framleiðsla: Dúi Landmark fyrir Landmark kvikmyndagerð.
STAÐA: Í eftirvinnslu, verða sýndir á Seasons sjónvarps-
stöðinni í Frakklandi ( í eigu Canal+) og á Sýn.
SÆLUGAUKUR Í SUÐRI: 1 x 26 mín. þáttur um hrossagaukinn,

sérkenni hans og lífshlaup. Stjórn og framleiðsla: Dúi
Landmark fyrir Landmark kvikmyndagerð, í samvinnu við
Emmson Film og Eliotcom í Frakklandi. STAÐA: Í undirbúningi,
tökur hefjast í lok apríl. Verður sýnd á RÚV og Seasons í
Frakklandi.
VÍKINGAR - DNA SLÓÐIN RAKIN: 3x28 mín. þættir fyrir
sjónvarp. Fylgst er með framvindu alþjóðlegs verkefnis þar
sem rekja á ferðir norrænna manna frá meginlandi til
Grænlands og Norður-Ameríku á árabilinu 800-1500. Meðal
annars á að kanna með DNA-athugunum hvort norrænir menn
hafi flust frá Grænlandi til Kanada og blandast þar inúítum. 
Þar koma m.a. við sögu "hvítir inúítar" sem búa á Victoria eyju
i Nunavut. Handritsgerð: Ari Trausti Guðmundsson og
Valdimar Leifsson. Stjórn:Valdimar Leifsson. Framleiðandi:
Lífsmynd ehf. STAÐA: Tökur hófust í Kanada í apríl.  Þættirnir
verða sýndir á RÚV 2003.
Rúnturinn:  STAÐA: í eftirvinnslu.
Tuttugu bit: STAÐA: Í eftirvinnslu.
Heita vatnið: STAÐA: Í eftirvinnslu. 
Á nyrstu nöf: STAÐA: Eftirvinnslu að ljúka.
Frosið heimsveldi: STAÐA: Í eftirvinnslu.

S T U T T M Y N D I R :
ÁN TITILS.  Stuttmynd. Handrit og leikstjórn: Lars Emil
Árnason. Framleiðandi. Júlíus Kemp fyrir Kvikmyndafélag
Íslands. STAÐA: Í eftirvinnslu.  Frumsýning óákveðin.
KARAMELLUMYNDIN: Um mann sem býr til sprengjur úr
karamellum. Handrit og leikstjórn: Gunnar B. Guðmundsson.
Framleiðandi Óskar Þór Axelsson fyrir Þeir tveir ehf. STAÐA: Í
undirbúningi, tökur í júlí. 

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

(nýskráð verkefni með hástöfum)

F
orsvarsmenn hagsmunafélaga kvik-
myndagerðarmanna og Bandalags
íslenskra listamanna eru vongóðir um

að stjórnvöld bregðist jákvætt við þeim
tillögum sem fram koma í nýrri skýrslu um
leikið efni í íslensku sjónvarpi. Skýrslan var
unnin af Sigurði Valgeirssyni, fyrrum dag-

skrárstjóra Sjónvarpsins, fyrir Aflvaka að
tilhlutan BÍL, Kvikmyndasjóðs og kvik-
myndafélaganna. Skýrslan var kynnt opin-
berlega þann 26. júní  að viðstöddum
Tómasi Inga Olrich menntamálaráðherra,
sem hafði áður kynnt sér efni hennar og var
á honum að skilja að fengur væri að henni
og þeim hugmyndum sem þar koma fram. 

Í skýrslunni eru færð rök fyrir því að
stofna ætti sjóð sem úthlutaði styrkjum til
gerðar leikins efnis fyrir sjónvarp. Hug-
myndin er að  sjálfstæðir framleiðendur
sækji um í sjóðinn með þátttöku sjón-
varpsstöðvanna. Bent er á að fáist 300
milljóna króna árlegt framlag í sjóðinn frá
stjórnvöldum geti það skilað um hálfum
milljarði samtals í veltu vegna þessa
málaflokks með þátttöku erlendra fjárfesta
og innlendra. Störfum í greininni gæti
fjölgað um 117 við þetta. Ljóst er að nái
þessar tillögur fram að ganga mun það
gerbylta því starfsumhverfi sem íslenskir
kvikmyndagerðarmenn búa við, auk þess
sem þjóðin myndi fá aðgang að stórauknu
leiknu innlendu sjónvarpsefni. 

Á bls. 6 og 7 er birt ítarleg samantekt á efni
skýrslunnar sem og dæmi úr henni um
hverskonar efni hægt væri að framleiða fyrir
þetta fé og hvaðan það gæti komið. L&S
mun á næstu mánuðum fjalla ítarlegar um
efni skýrslunnar, birta viðbrögð málsaðila
við henni og vera vettvangur umræðna og
vangaveltna um þær leiðir sem mögulegt
væri að feta til að ná þessum markmiðum.

Tinna Gunnlaugsdóttir formaður BÍL afhendir Tómasi
Inga Olrich menntamálaráðherra skýrslu Aflvaka á
samkomu á Listasafni Reykjavíkur þann 26. júní s.l.

Menntamálaráðherra jákvæður
gagnvart nýjum hugmyndum
um leikið efni í sjónvarpi

Drekinn studdur

Stjórn Félags kvikmyndagerðarmanna samþykkti
einróma eftirfarandi ályktun vegna heimildar-
myndarinnar Í skóm drekans.

"Félag kvikmyndagerðarmanna lýsir yfir stuðningi við
framleiðenda heimildarmyndarinnar Í skóm drekans.
Það er með ólíkindum að hægt sé að stöðva sýningu
myndarinnar með því að leggja fram einnar miljón króna
tryggingu. Þessi lága upphæð er í engu samræmi við þá
fjárhagslegu hagsmuni sem í húfi eru. Það er mikilvægt
fyrir starfsumhvefi kvikmyndagerðarmanna að fá fram
efnislegan dóm þar sem skorið verður úr því hvort
umrædd mynd brjóti gegn friðhelgi einkalífs. Því vill
Félag kvikmyndagerðarmanna styðja framleiðanda
myndarinnar í málaferlunum enda er það skoðun
stjórnar félagsins að heimildarmyndin Í skóm drekans
brjóti ekki gegn friðhelgi einkalífs þáttakenda í
fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland.is."

Björn Br Björnsson formaður FK afhendir Böðvari Bjarka
Péturssyni framleiðenda Drekans fjárstuðning frá Félagi
kvikmyndagerðarmanna.


