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Útgefandi: Félag kvikmyndagerð-
armanna í samvinnu við Kvik-

myndasjóð Íslands, Framleiðendafélagið SÍK og Samtök kvikmyndaleikstjóra. 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: Prisma/Prentco. Land & synir kemur út annan hvern mánuð. Tölvupóstur: asisv@simnet.is.

Frá ritstjóra:
2002 hefur
verið merkilegt
ár og tíðinda-
mikið. Fjöldi
bíómynda
hefur aldrei
verið meiri,
ekki síst vegna

hinnar stafrænu byltingar. Heim-
ildarmyndir hafa einnig streymt í
kvikmyndahús í meira mæli en
áður, sumpart vegna sömu ástæðu
en einnig  virðist sem fleiri
íslenskir kvikmyndagerðarmenn
hafi eitthvað að segja. Þetta er
sérstaklega áberandi í einni af
bestu myndum ársins, Í skóm
drekans, sem mikið fjaðrafok varð
útaf á vormánuðum. Þeir sem viltu
hefta tjáningarfrelsi höfunda
myndarinnar töluðu um nauðsyn
þess að vernda friðhelgi einka-
lífsins. Þegar svo myndin er loks
sýnd opinberlega kemur í ljós að
hvergi í verkinu er vegið að til-
teknum einstaklingum með
ósæmilegum hætti. Um hvað stóð
málið raunverulega? Og hvers-
vegna tók sjálfur lögfræðingur
Rithöfundasambandsins að sér að
sækja dómsmál gegn þeim sem
vildu tjá sig og reynslu sína með
eðlilegum og raunar sérlega
athyglisverðum hætti? Máð andlit
nokkurra aðila málsins eru háðu-
legur vitnisburður um fáránlegan
storm í tebolla en bakvið þann
farsa glittir í óyndislegra hugarfar
þeirra sem telja sjálfsagt að setja
viðskiptahagsmuni og kuskfría
ímynd ofar tjáningarfrelsi. Í þessu
máli kom sterklega í ljós að slík
viðhorf eiga víða fylgi. Það er
hinsvegar heilög skylda okkar sem
störfum við kvikmyndir og sjón-
varp að berjast gegn þeim á öllum
vígstöðvum því þarna er vegið að

grunni okkar vinnu. 
Þá var uppákoman varðandi

brottvikningu Þorfinns Ómarsson-
ar í sumar öll hin furðulegasta svo
ekki sé meira sagt. Enn furðulegri
var svo framganga stjórnarfor-
manns Kvikmyndasjóðs í kringum
endurúthlutun sjóðsins á sama
tíma og brottvikningin varð.
Hegðun hans vekur líka upp
spurningar um hvort þessi háttur
hafi verið hafður á málum árum
saman, eins og sögusagnir herma
stundum. Þó aðilar málsins hafi
ákveðið að slíðra sverðin og fallast
í faðma, stendur eftir að algerlega
óeðlilega var staðið að málum.
Þeim sem falin eru trúnaðarstörf
bera jafnframt mikla ábyrgð. Í
þessu tilfelli hefur hún ekki verið
öxluð.

Í byrjun næsta árs taka ný kvik-
myndalög gildi. Verði vel haldið á
spöðum munu þau lög efla kvik-
myndagerð í landinu. Sú laga-
setning, sem unnin var undir
forystu fyrrverandi menntamála-
ráðherra og aðrar ráðstafanir sem
verið er að vinna að varðandi
málefni kvikmynda- og sjónvarps-
geirans, undir stjórn núverandi
menntamálaráðherra, benda til
þess að stjórnvöld séu að ná utan
um það verkefni að skapa geiran-
um umgjörð til að þrífast. Þetta
gefur tilefni til ákveðinnar
bjartsýni. 

Ljóst er að framundan er tími
mikilla umbreytinga. Villta vestrið
er hægt og rólega að víkja og
grillir í vott af siðmenningu við
sjóndeildarhringinn. Í því umróti
verða menn að hafa skýra sýn á
markmiðin sem stefnt er að og
kjark til að taka djarfar ákvarð-
anir. 

Að lokum er lesendum L&S
óskað gleðilegrar Eddu.
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Stormar í tebollum

TÍÐINDI ÚR KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSHEIMINUM

Hvar og hvenær er kosið?

K
osið er um tilnefningar til Eddu 2002 dagana 4.-
8. nóvember. Kosningar fara fram á skrifstofu
Kvikmyndasjóðs Íslands, Túngötu 14 í

Reykjavík. Kjörstaður er opin frá tíu til sex þessa daga. 
Rétt til að kjósa hafa þeir sem eru á kjörskrá Íslensku

kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar. 
Þeir sem eru á kjörskrá en eiga þess ekki kost að

komast á kjörfund geta kosið utan kjörstaðar með
sérstökum atkvæðaseðlum sem fást hjá Kvikmynda-
sjóði. Utankjörstaðaatkvæði þurfa að hafa borist fyrir
kl. 18:00 föstudaginn 8. nóvember 2002.

Áritunin er: 
EDDA 2002, 
Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían,
Túngötu 14, 
101 Reykjavík.

Ávef Kvikmyndasjóðs,
www.iff.is, getur þú séð
hvort þú ert á kjörskrá.

Sértu þar ekki en telur þig eiga
að vera þar getur þú sent inn
kæru. Á sama hátt getur þú farið
og kosið og verður þá farið með
atkvæði þitt líkt og utankjör-
staðaatkvæði.

Í 2. grein laga ÍKSA segir: 
“Á kjörskrá eru meðlimir

Íslensku kvikmynda- og sjón-
varpsakademíunnar. Rétt að
aðild að Íslensku kvikmynda- og
sjónvarpsakademíunni hafa þeir
er sannanlega hafa unnið að
tveimur kvikmynda- og/eða
sjónvarpsverkefnum* í einum
eftirfarandi flokka:

• Aðstoðarleikstjóri
• Brellumeistari
• Framkvæmdastjóri
• Framleiðandi
• Gripill
• Handritshöfundur
• Hljóðhönnuður
• Klippari

• Kvikmyndatökumaður
• Leikari í aðal- og/eða

aukahlutverki
• Leikmyndahönnuður
• Leikstjóri
• Ljósahönnuður
• Tónlistarhöfundur
• Hljóðmaður
• Leikmunavörður
• Aðstoðartökumaður
• Sviðsmaður
• Búningahönnuður
• Förðunarmeistari
• Tæknistjóri
• Myndblandari
• Skrifta
• Grafískur hönnuður

*Með kvikmynda- eða sjón-
varpsverkefnum er átt við
kvikmyndir sem hafa verið
sýndar opinberlega í kvik-
myndahúsi í a.m.k. sjö daga
samfleytt og sjónvarpsefni sem
birst hefur á viðurkenndri
sjónvarpsstöð og fellur undir þá
flokka sem tilnefnt er í. “

ERTU Á KJÖRSKRÁ?
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Sjónþing um Magnús
Magnússon í Háskólabíói
laugardaginn 9. nóvember

M
agnús Magnússon, heiðurs-
verðlaunahafi Íslensku kvik-
mynda- og sjónvarpsaka-

demíunnar 2002, hefur átt einstaklega
glæsilegan feril í bresku sjónvarpi sem spannar nær fjörtíu
ár. Til að gefa fólki kost á að kynnast verkum hans gengst
Akademían fyrir Sjónþingi um hann í Háskólabíói laugar-
daginn 9. nóvember kl. 13. Sýnd verða brot úr ýmsum
verka Magnúsar og sjálfur mun hann sitja fyrir svörum.
Ólafur Ragnarsson og Sveinn Einarsson stýra umræðum.
Allir eru velkomnir og aðgangur er ókeypis.

EDDUVERÐLAUNIN 2002 
VEITT ÞANN 10. NÓVEMBER

Edduhátíðin verður haldin sunnudaginn 10. nóvember næstkomandi í Þjóðleik-
húsinu. Sú staðsetning þykir sæma vel jafn glæsilegri athöfn. Þekktir einstakl-
ingar úr hópi leikara, skemmtikrafta, fjölmiðlafólks og annarra munu koma fram

og afhenda verðlaun fyrir einstaka flokka, sýnd verða brot úr verkum sem eru tilnefnd
og ýmsar skemmtilegar uppákomur verða á milli verðlaunaafhendinga.  Óhætt er að
fullyrða að hátíðin hafi unnið sér sess meðal almennings sem ein glæsilegasta athöfn
ársins. Athöfnin sjálf mun taka um eina og hálfa klukkustund og sendir Sjónvarpið út
beint frá henni líkt og í fyrra.

Strax að lokinni verðlaunaathöfninni verður efnt til hátíðardansleiks á Hótel Borg þar sem
verðlaunahafar og gestir hátíðarinnar njóta kvöldsins við tónlist og ljúfar veitingar. Tekið verður á
móti gestum með fordrykk og er hann innifalin í miðaverði. Spariklæðnaður er áskilinn. 

TRYGGÐU
ÞÉR MIÐA Í TÍMA!

Miðaverð er kr. 3900.-  

Öllum er heimilt að kaupa sér miða
sem gildir bæði á sjálfa hátíðina og

dansleikinn á eftir.  Þeir sem vilja taka
frá miða geta gert það með því að
senda pöntun á torey@islandia.is

eða hringja í miðasölu
Þjóðleikhússins, sími 551-

1200.

TVEIR ÞRIÐJU HLUTAR ÞJÓÐARINNAR
HORFA Á ÚTSENDINGUNA:

Stærsti innlendi
viðburður í íslensku
sjónvarpi

S
amkvæmt áhorfskönnunum sem Gallup á
Íslandi hefur gert fyrir Íslensku kvikmynda-
og sjónvarpsakademíuna er áhorf á Edduna

með því mesta sem um getur í íslensku sjónvarpi.
Allt að 65% þjóðarinnar sest fyrir framan skjáinn
og horfir á útsendinguna sér til skemmtunar og
yndisauka í skammdeginu. Enginn innlendur
sjónvarpsviðburður kemst með tærnar þar sem
Eddan hefur hælana í áhorfi. Það er helst að
Eurovision og stöku íþróttaviðburður veiti henni
verðuga samkeppni.

Tilhlökkunin skein úr andlitum Edduverðlaunahafanna 2001 þegar þeir hugsuðu til þess hversu vel stytturnar myndu sóma sér á heimili þeirra.





Í
slendingurinn og heimsborgarinn Magnús Magnússon er einn
af þungavigtarmönnum í bresku sjónvarpi tuttugustu aldar-
innar. Almenningur þar í landi minnist hans helst sem um-

sjónarmanns hins vinsæla spurningaþáttar Mastermind á BBC,
sem hann stjórnaði í 25 ár, eða frá 1972 til 1997. Setninguna “Ég er
byrjaður svo ég klára” (“I’ve started so I’ll finish”) kannast margir
við á Bretlandseyjum, en hún varð nokkurskonar slagorð þáttarins
sem einkenndist af spennuþrungnu
andrúmslofti yfirheyrsluherbergisins.
Baðaður vægðarlausri birtu kastljóss-
ins var strekktum þátttakandanum
plantað í svartan stól gegnt ströngum
og beinskeyttum umsjónarmanninum
sem lét spurningarnar dynja viðstöðu-
laust. Þannig varð Mastermind að
andlegu einvígi og leikurinn barst vítt
og breitt um flest svið mannlegrar
þekkingar.

Uppvöxtur, menntun og fjölskylda
Magnús fæddist í Reykjavík árið

1929, sonur hjónanna Sigursteins
Magnússonar og Ingibjargar Sigurðar-
dóttur. Árinu eftir var faðir hans ráð-
inn sem framkvæmdastjóri Sam-
vinnuhreyfingarinnar í Evrópu með
aðsetur í Edinborg. Þangað fluttist
fjölskyldan þegar Magnús var níu
mánaða gamall og Skotland hefur
verið heimili hans síðan. 

Að lokinni skólagöngu í Edinborg
fékk hann styrk til að stunda nám í
enskri tungu og bókmenntum við
Jesus College í Oxford. Hann útskrif-
aðist þaðan 1951 og lagði síðan stund
á framhaldsnám í íslenskum fornbókmenntum í Oxford og
Kaupmannahöfn. 

1954 giftist hann bresku blaðakonunni Mamie Baird og eign-
uðust þau fimm börn. Sonurinn Jon og dæturnar Topsy, Margaret
og Sally starfa öll í sjónvarpi í Bretlandi. Soninn Siggy misstu þau
í bílslysi þegar hann var þrettán ára að aldri.

Starfsferill
Að námi loknu hóf Magnús störf við blaðamennsku og gegndi

þeim fram á sjöunda áratuginn, þar til 1964 þegar hann var ráðinn
sem einn af kynnum fréttaþáttarins Tonight hjá BBC. 

Af öðrum þekktum sjónvarpsþáttum sem Magnús hefur stýrt
fyrir BBC má nefna “Króníku” eða Chronicle, vikulega þætti um
sögu og fornleifafræði, sem hann var upphafsmaður að árið 1966
ásamt samstarfsfólki og hafði umsjón með allt til 1980. Það sama

ár birtist hann á BBC með yfirgripsmikila þáttaröð um sögu
víkinganna, Vikings! Árinu áður hafði sama sjónvarpsstöð sýnt
þáttaröð eftir hann sem bar heitið “Goðsagnir í lifanda lífi” eða
Living Legends. Fleiri þáttaraðir um sögu og fornleifafræði hefur
Magnús gert og má þar meðal annars nefna seríu um fornleifar í
landinu helga, BC: Archeology in the Bible Lands árið 1977 og
þáttaröð um sögu og forneifar í Kínaveldi sem gerðir voru

skömmu eftir menningarbyltinguna
1973.  

Jafnhliða ferli sínum sem sjónvarps-
maður hefur Magnús verið afkasta-
mikill rithöfundur. Bækur eftir hann
fylla annan tuginn, flestar á sviði sögu
og fornleifafræði auk þess sem hann
hefur þýtt fjölda íslenskra bóka yfir á
ensku, þ.á.m. nokkrar Íslendinga-
sagnanna og verk Halldórs Laxness. 

Magnús hefur verið sæmdur heið-
ursdoktorsnafnbót við sjö skoska og
enska háskóla. Þá hefur hann hlotið
fjölmargar aðrar viðurkenningar fyrir
störf sín, m.a. fálkaorðuna íslensku og
heiðursriddaraorðu hins breska
heimsveldis (Knight of the British
Empire) árið 1989, en það er æðsti
heiður sem erlendum ríkisborgara
getur hlotnast á breskri grundu.

Magnús hefur ennfremur sinnt
náttúruverndar- og umhverfismálum í
Skotlandi um áratugaskeið og setið í
stjórnum og ráðum fjölda stofnana og
félagasamtaka á því sviði.

Fræðaþulur nútímans
Lífsstarf Magnúsar hefur snúist um

að miðla flóknum fróðleik af ýmsum toga með aðgengilegum
hætti til hins breiða fjölda í gegnum sjónvarpið, gluggann að
veröldinni. Hann hefur  sjálfur lýst sér sem sögumanni frekar en
fræðimanni. Hann hefur einnig líkt hlutverki sínu við farveg þar
sem afrakstur fræðastarfs getur runnið greiða leið til þorra manna.
Hann er réttnefndur nútíma fræðaþulur, fulltrúi þeirrar hug-
myndar að þekkingin geti og skuli vera almenningseign, öllum til
heilla. Honum hefur auðnast að nota sjónvarpsmiðilinn sem
farveg þessarar sannfæringar sinnar með einstaklega vel heppn-
uðum hætti og lagt þannig sitt af mörkum til að gera sjónvarpið að
gefandi og ábyrgum hluta af samtímanum.

Magnús Magnússon sjónvarpsmaður og rithöfundur fær heið-
ursverðlaun Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar árið
2002 fyrir mikið og farsælt starf sitt við dagskrárgerð fyrir sjónvarp
í tæp fjörtíu ár.
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HEIÐURSVERÐLAUN 2002

Magnús Magnússon er heiðursverðlaunahafi Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar 2002

Glugginn að veröldinni

Magnús Magnússon er réttnefndur nútíma fræðaþulur, fulltrúi
þeirrar hugmyndar að þekkingin geti og skuli vera

almenningseign, öllum til heilla.



IInnggvvaarr  EE..  SSiigguurrððssssoonn,,  11999999..

““ÉÉgg  eerr  mmjjöögg  áánnææggððuurr..  
ÉÉgg  vveeiitt  eekkkkii  hhvvoorrtt  éégg  llíítt  
úútt  ffyyrriirr  aaðð  vveerraa  þþaaðð  eenn  
éégg  eerr  þþaaðð  ssaammtt..””

““ÞÞeettttaa  eerr  ææððiisslleeggtt..  VVeerrsstt  hhvvaaðð  þþeettttaa  eerr  ddóó
ÓÓsskkaarr  JJóónnaassssoonn,,  11999999

Andlit 
EDDU

Sýnt og sagt
1999-2001

“
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óónnaalleegg  ssttyyttttaa..””

“ÁÁnn  ááhhoorrffeennddaa  þþýýððiirr  eekkkkii
aaðð  bbúúaa  ttiill  kkvviikkmmyynnddiirr..  ÉÉgg
ffiinnnn  þþaaðð  aaðð  ááhhoorrffeenndduurr
æættllaa  aaðð  vveerraa  mmeeðð  mméérr  íí
þþeettttaa  ssiinnnn..””

GGuuððnnýý  HHaallllddóórrssddóóttttiirr,,  11999999

““......áággæætttt  aaðð  mmeennnn  sskkuullii  

sskkrraappaa  yyffiirr
sskkííttiinnnn  ssiinnnn

mmeeðð  þþeessssuumm  hhæættttii..””
PPáállll  BBaallddvviinn  BBaallddvviinnssssoonn,,  22000011

LJÓSM
YNDIR

FRÁ
M

YNDASAFNIM
ORGUNBLAÐSINS.
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TILNEFNINGAR 2002

LEIKARI ÁRSINS:
Gunnar Eyjólfsson
í Hafinu
Hilmir Snær Guðnason 
í Hafinu og Reykjavík Guesthouse Rent a Bike
Keith Carradine 
í Fálkum

LEIKKONA ÁRSINS:
Elva Ósk Ólafsdóttir 
í Hafinu
Guðrún S. Gísladóttir 
í Hafinu
Halldóra Geirharðsdóttir
í Regínu

LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI:
Jón Sigurbjörnsson 
í 20/20
Sigurður Skúlason 
í Hafinu og Gemsum
Þorsteinn Guðmundsson
í Maður eins og ég

LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI:
Herdís Þorvaldsdóttir 
í Hafinu
Kristbjörg Kjeld 
í Hafinu
Sólveig Arnarsdóttir 
í Regínu

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS:
Áramótaskaup RÚV 2001
Framleiðandi : Sjónvarpið. Handrit: Hallgrímur Helgason,
Hjálmar Hjálmarsson og Óskar Jónasson. Leikstjóri: Óskar
Jónasson
Í faðmi hafsins
Framleiðandi: Í einni sæng, Nýja bíó. Handrit: Hildur
Jóhannesdóttir, Jóakim Reynisson og Lýður Árnason.
Leikstjóri : Jóakim Reynisson og Lýður Árnason

20/20
Framleiðandi: Sjónvarpið. Handrit. Árni Þórarinsson og
Páll Kristinn Pálsson. Leikstjóri : Óskar Jónasson

SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS:
Sjálfstætt fólk
Umsjón: Jón Ársæll Þórðarsson. Dagskrárgerð: Jón Ársæll
Þórðarsson og Steingrímur Jón Þórðarson. Framleiðandi:
Stöð 2
HM 4-4-2
Umsjón: Þorsteinn J. Vilhjálmsson og Snorri Már  Skúlason.
Dagskrárgerð: Þór Freysson, Þorsteinn J. Vilhjálmsson og
Snorri Már Skúlason. Framleiðandi: Sýn
Af fingrum fram
Umsjón: Jón Ólafsson. Dagskrárgerð: Jón Egill Bergþórsson
og Jón Ólafsson. Framleiðandi: Sjónvarpið
Fólk með Sirrý
Umsjón: Sigríður Arnardóttir. Dagskrárgerð: Kolbrún
Jarlsdóttir. Framleiðandi: Skjár einn/Árni Þór Vigfússon
Ísland í bítið
Umsjón: Þórhallur Gunnarsson og Jóhanna Vilhjálmsdóttir.
Dagskrárgerð: Sigurður Jakobsson. Framleiðandi: Stöð 2

SJÓNVARPSFRÉTTAMAÐUR ÁRSINS:
Árni Snævarr 
Stöð 2
Brynhildur Ólafsdóttir 
Stöð 2
G. Pétur Mattíasson
Sjónvarpinu

HEIMILDARMYND ÁRSINS:
Tyrkjaránið
Stjórnandi: Þorsteinn Helgason. Handrit: Þorsteinn
Helgason. Framleiðandi: Hjámtýr Heiðdal
Hver hengir upp þvottinn?
Stjórnandi: Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Tina Naccache.
Handrit: Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Tina Naccache.
Framleiðandi : Krumma Films
Noi, Pam og mennirnir þeirra
Stjórnandi : Ásthildur Kjartansdóttir. Handrit: Ásthildur

Tilnefningar til Ed
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Kjartansdóttir. Framleiðandi: Litla gula hænan ehf.
Möhöguleikar
Stjórnandi : Ari Alexander Ergis Magnússon. Handrit : Ari
Alexander Ergis Magnússon. Framleiðandi :Ergis
kvikmyndaframleiðsla í samvinnu við Íslensku
kvikmyndasamsteypuna
Í skóm drekans
Stjórnandi : Árni og Hrönn Sveinsbörn. Handrit: Árni og
Hrönn Sveinsbörn. Framleiðandi: Tuttugu geitur, Böðvar
Bjarki Pétursson

FAGVERÐLAUN - HLJÓÐ OG MYND:
Harald Paalgarrd 
fyrir kvikmyndatöku Fálka
Sigurður Sverrir Pálsson 
fyrir kvikmyndatöku á Málaranum og sálminum hans
um litinn
Valdís Óskarsdóttir 
fyrir klippingu á Hafinu

FAGVERÐLAUN - ÚTLIT MYNDAR:
Ásta Ríkharðsdóttir 
fyrir leikmynd í Hvernig sem við reynum 
og Allir hlutir fallegir
Gunnar Karlsson 
fyrir listræna stjórnun á Litlu lirfunni ljótu
Tonie Jan Zetterström    
fyrir leikmynd í Hafinu

HANDRIT ÁRSINS:
Baltasar Kormákur og Ólafur Haukur Símonarson 
fyrir Hafið
Árni Óli Ásgeirsson og Róbert Douglas
fyrir Maður eins og ég
Árni Þórarinsson og Páll Pálsson 
fyrir 20/20

LEIKSTJÓRI ÁRSINS:
Baltasar Kormákur 
fyrir Hafið
Gunnar Karlsson
fyrir Litlu lirfuna ljótu

Óskar Jónasson 
fyrir 20/20 og Áramótaskaupið 2001

BÍÓMYND ÁRSINS:
Fálkar 
Leikstjóri :Friðrik Þór Friðriksson. Framleiðandi : Friðrik
Þór Friðriksson. Handrit : Einar Kárason og Friðrik Þór
Friðriksson
Hafið
Leikstjóri : Baltasar Kormákur. Handrit : Baltasar Kormákur
og Ólafur Haukur Símonarsson. Framleiðandi : Sögn ehf.
Regína 
Leikstjóri : María Sigurðardóttir. Handrit: Margrét
Örnólfsdóttir og Sjón. Framleiðandi : Friðrik Þór
Friðriksson

STUTTMYND ÁRSINS:
Litla lirfan ljóta 
Leikstjóri : Gunnar Karlsson. Handrit: Friðrik Erlingsson
Framleiðandi : CAOZ hf.
Memphis 
Leikstjóri : Þorgeir Guðmundsson. Handrit: Óttarr Proppé.
Framleiðandi: Glysgirni / S. Björn Blöndal.

TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS:
If (Land & synir)
Leikstjórar : Samúel Bjarki Pétursson og Gunnar Páll
Ólafsson. Framleiðandi : Hugsjón kvikmyndagerð
Á nýjum stað (Sálin hans jóns míns)
Leikstjóri : Samúel Bjarki Pétursson og Gunnar Páll
Ólafsson. Framleiðandi : Hugsjón kvikmyndagerð
Hvernig sem ég reyni (Stuðmenn)
Leikstjóri : Ragnar Bragason. Framleiðandi : Sigurður
Helgason og Jakob Frímann Magnússon

HEIÐURSVERÐLAUN 2002:
Magnús Magnússon
fyrir tæplega fjörtíu ára farsælan feril sem
dagskrárgerðarmaður fyrir sjónvarp.

SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS:
Verður valinn af almenningi  á mbl.is.

dduverðlauna 2002

TILNEFNINGAR 2002
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VÆNTANLEGAR MYNDIR

HVAÐ? Er hægt að taka upp kvikmynd á
þremur dögum? Byrja á morgun án hand-

rits?  Ungur framleiðandi í Hollywood
fullyrðir þetta við annan reyndari og þeir

ákveða að veðja um málið. Hefst þá
mikill hamagangur í öskjunni. “Fyrsta

íslenska Hollywood-myndin” hefur hún
verið kölluð. HVERJIR? Sigurbjörn
Aðalsteinsson skrifar og leikstýrir,

Kristine Gísladóttir framleiðir fyrir
Prophecy Pictures.  Hún leikur líka eitt

aðalhlutverkanna ásamt Chris Devlin
og hinum góðkunna Burt Young (sjá

mynd).  HVENÆR? Eftir áramótin.

HVAÐ? 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. HVERJIR? Dagur Kári skrifar og
leikstýrir, Þórir Snær Sigurjónsson og Skúli
Malmquist framleiða fyrir ZikZak kvikmyndir.
Tómas Lemarquis, Þröstur Leó Gunnarsson, Anna
Friðriksdottir, Elín Hansdóttir, Pétur Einarsson og
Hjalti Rögnvaldsson fara með helstu hlutverk.
HVENÆR? Eftir áramót.

__________________________________________
Mynd: Frá vinstri; Tómas Lemarquis, Dagur Kári og

Rasmus Vidbek tökumaður.

HVAÐ?
Hannes,

sem er nær
fimmtugur, býr einn

með aldraðri móður sinni og hefur starfað alla ævi hjá Eftirlitsstofnun
Ríkisins. Hann á sér þann draum að Stefanía ritari sem vinnur hjá

sömu stofnun felli til sín ástarhug. Einn daginn er tölvu með
leynilegum upplýsingum stolið af skrifstofu Hannesar. Leyniupp-

lýsingarnar eru þess eðlis að Hannes þorir ekki að trúa lögreglunni
fyrir hvað þar er að finna. Hann ákveður að hafa sjálfur upp á  þjóf-
inum og verður það til þess að grunur vaknar hjá yfirvöldum um að
Hannes sé sá seki. Hannes flækist fyrir bragðið í það öryggisnet sem

Eftirlitsstofnun stendur vörð um og verður þá að grípa til örþrifaráða
sem kalla á örlagaríka atburdarás og opinberun þar sem Stefanía birt-

ist í nýju ljósi. HVERJIR? Hrafn Gunnlaugsson leikstýrir, framleiðir,
semur tónlist og skrifar handrit, byggt á smásögu eftir Davíð Oddsson.
Viðar Víkingsson, Helga Braga Jónsdóttir, Jóhanna Vigdís Arnardóttir,

Þórhallur Sverrisson og Theódór Þórðarson fara með helstu hlutverk.
HVENÆR? Mars-apríl 2003.

Hér eru

svipmyndir

úr sex

íslenskum

bíómyndum

sem birtast

munu

áhorfendum

á næstu

mánuðum.

OPINBERUNOPINBERUN
HANNESARHANNESAR

Nói albínóiNói albínói
VV e ð m á l i ðe ð m á l i ð

Viðar Víkingsson og Jóhanna Vigdís
Arnardóttir í hlutverkum sínum.
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Fyrsti aprílFyrsti apríl

Þriðja nafniðÞriðja nafnið

HVAÐ? Ungur ofurhugi tekur uppá því að
stela bát og halda bæði áhöfn og farþegum í
herkví. Hann heimtar að fá að tala við 
fyrrverrandi kærustu sína, en hún hefur
aldrei heyrt hans getið. HVERJIR? Einar Þór
Gunnlaugsson skrifar og leikstýrir.
Framleiðir einnig fyrir Passport Pictures
ásamt Ian Bang. Elma Lísa Gunnarsdóttir,
Moses Rockman, Hjalti Rögnvaldsson, Glenn
Conroy, Þröstur Leó Gunnarsson og
Guðfinna Rúnarsdóttir fara með helstu
hlutverk. HVENÆR? Janúar 2003.

Mynd: Elma Lísa Gunnarsdóttir í Þriðja nafninu.

HVAÐ? Stella snýr aftur úr orlofi, 16 árum síðar og vegna
misskilnings veit hún ekki fyrr til en hún er komin á kaf í

smábæjarpólitík, enda kosningar í nánd.  Stella tekur að
sér að kenna pólitíkusunum framkomu en er síðan véluð

í framboð. Fjölskyldumál hennar blandast inn í með
tilheyrandi stórslysum, eldsvoða, breiskju og mótlæti af

öllu tagi sem aðeins “Stellu-fólkið” getur orðið fyrir á
fáeinum vikum. HVERJIR? Guðný Halldórsdóttir skrifar

og leikstýrir, Halldór Þorgeirsson framleiðir fyrir kvik-
myndafélagið Umba. Edda Björgvinsdóttir (sjá mynd),

Þórhallur “Laddi” Sigurðsson, Gísli Rúnar Jónsson,
Rúrik Haraldsson, Björn Jörundur Friðbjörnsson og

Nína Dögg Filippusdóttir fara með helstu hlutverk en
aragrúi leikara kemur fram í

myndinni. HVENÆR?
19. desember 2002 -

jólamyndin í ár. STELLASTELLA Í FRAMBOÐIÍ FRAMBOÐI

HVAÐ? Myndin gerist “plat-daginn” 1.apríl.
Aprílgabb vefur uppá sig og fer úr bönd-
unum, þannig að banki er rændur, maður er
skotinn og svo framvegis... HVERJIR?
Haukur m. skrifar og leikstýrir, framleiðir
einnig í samvinnu við Friðrik Þór Friðriks-
son hjá Íslensku kvikmyndasamsteypunni.
Mikið af ungum og óþekktum leikurum
koma fram í myndinni. HVENÆR? Öðru
hvoru megin við áramótin.

Mynd: Eric og Bryndís Jóhannsdóttir í Fyrsta
apríl.
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AÐSTANDENDUR

Stjórn ÍKSA
Björn B. Björnsson, formaður

Ásgrímur Sverrisson
Friðrik Þór Friðriksson

Guðmundur Kristjánsson
Jón Karl Helgason

Þorfinnur Ómarsson

Framkvæmdastjóri Eddu 2002:
Þórey Vilhjálmsdóttir

Stjórn útsendingar:
Egill Eðvarðsson

Listrænn stjórnandi:
Reynir Lyngdal

Gestgjafar Eddu 2002:
Valgerður Matthíasdóttir 

Logi Bergmann Eiðsson

Kynnar í upphitun:
Finnur Vilhjálmsson

Andrea Róbertsdóttir
Kristján Kristjánsson

Kynnir í sjónvarpsþáttum:
Brynja X. Vífilsdóttir

Umsjón með framkvæmd kosninga:
Inga Björk Sólnes

Aðstoðarkona framkvæmdastjóra:
Rósa Björk Brynjólfsdóttir

Ritstýra og umsjónarkona Eddublaðs:
Edda Jónsdóttir

Leikmynd:
Élan fashion promotions – London

Þorkell S. Harðarson

Sjónvarpsgrafík:
Zoom - Gunnar Þór Vilhjálmsson

Lýsing:
Extón

Hönnun kynningarefnis:
Gunnar Þór Vilhjálmsson
Hallur Helgason

VALNEFNDIR:
Þau tilnefndu leikara:
Silja Aðalsteinsdóttir, Kjartan Ragnarsson, Kristín
Jóhannesdóttir.
Þau tilnefndu bíómyndir, leikstjóra, handrit og
stuttmyndir:
Páll Baldvin Baldvinsson, Kolbrún Bergþórsdóttir, Jón
Egill Bergþórsson.
Þau tilnefndu heimildarmyndir:
Salvör Nordal, Heiða Jóhannsdóttir, Sigurður Snæberg
Jónsson.
Þeir tilnefndu fagmenn ársins:
Geir Óttarr Geirsson, Styrmir Sigurðsson, Hilmar
Oddsson.
Þau tilnefndu sjónvarpsefni:
Skarphéðinn Guðmundsson, Elín Albertsdóttir,
Ásmundur Helgason.
Þeir tilnefndu tónlistarmyndbönd:
Sævar Guðmundsson, Steinn Kári Ragnarsson, Júlíus
Kemp
Þeir tilnefndu sjónvarpsfréttamenn:
Ásgeir Friðgeirsson, Jón  Óskar Sólnes, Atli Rúnar
Halldórsson

Verðlaunagripurinn er eftir Magnús Tómasson myndlistar-

mann og er hugmynd hans sótt í Skáldskaparmál Snorra-

Eddu. Verkið sýnir Gunnlöðu og Óðinn og heldur Gunnlöð á

einu kerjanna sem skáldskaparmjöðurinn var geymdur í.

Menntamálaráðuneytið gefur verðlaunin.

Aðstandendur Eddu 2002
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