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Í
slenski kvikmynda-
og sjónvarpsgeirinn
hefur aldrei áður í

sögu sinni gengið í
gegnum jafnmikinn
hasar og á þessu ári.
Fjörið hófst í upphafi
ársins með tökum á
hluta úr stórmyndinni
Batman Begins undir
stjórn Christopher

Nolan, um svipað leyti fór hin stóra sjón-
varpsþáttaröð um Latabæ í gang í full-
komnu myndveri í Garðabæ. Seinnipart
vetrar kláraði Anna Th. Rögnvaldsdóttir
tökur á sjónvarpsþáttaröð sinni Allir litir
hafsins eru kaldir og í vor komu hingað
þekktir leikarar á borð við Jason Biggs,
Jeremy Northam og Natasha McElhone til
að leika í kvikmyndinni Guy X undir stjórn
Skotans Saul Metzstein, en þar eru Friðrik
Þór Friðriksson og Anna María Karlsdóttir
meðframleiðendur. Á svipuðum tíma var
Dagur Kári útí Danmörku að taka upp aðra
bíómynd sína, Voksne mennesker, sem
ZikZak meðframleiðir. Í júní fóru fram tök-
ur á sjónvarpsþáttaröðinni Reykjavíkur-
nætur undir stjórn Agnars Jóns Egilssonar
og þetta sumarið var Ágúst Guðmundsson
og Stuðmannagengið einnig að mynda sinn
nýjasta ópus, Í takt við tímann. Róbert
Douglas skaut verkefni sitt, Strákarnir
okkar, í ágúst og september og í ágústmán-
uði hófust svo tökur á nýjustu mynd Balt-
asars Kormáks, A Little Trip to Heaven,
sem skartar m.a. stjörnunum Forest
Whittaker og Julia Stiles. Í septemberbyrjun
hófust svo tókur á stórmyndinni Bjólfs-
kviða í leikstjórn Sturlu Gunnarssonar, sem
Friðrik Þór og Anna María Karlsdóttir
framleiða. Einnig hefur Böðvar Bjarki Pét-
ursson unnið að leikinni heimildarmynd í
fullri lengd um ástandsárin á Íslandi sem til
stendur að sýna í kvikmyndahúsum fljót-
lega.

Og ekki er allt búið enn því Árni Óli
Ásgeirsson stefnir á að hefja tökur á fyrstu
mynd sinni, Blóðbönd, í haust og einnig
mun Ari Kristinsson hugsa sér til hreyfings
með verkefni sem hann kallar Utan þjón-
ustusvæðis, öðru hvoru megin við áramót-
in. Þá eru fyrirhugaðar tökur á gamanþátta-
röðinni Kallakaffi undir stjórn Hilmars
Oddssonar í nóvember. 

Biðst forláts hafi eitthvað gleymst...
Vöxturinn í heimildarmyndunum heldur

áfram og einnig virðist sem stuttmynda-
formið sé að ná góðu skriði, sem meðal
annars sýnir sig í því að fimm íslenskar
stuttmyndir eru í keppni á Nordisk Pano-
rama sem fram fer í Reykjavík nú í septem-
ber.

Þá stefnir í að innlenda uppskeran í bíó-
unum verði með ágætum í ár. Í janúar

komu Kaldaljós Hilmars Oddssonar og
Opinberun Hannesar Hrafns Gunnlaugs-
sonar, í febrúar Þriðja nafnið eftir Einar
Þór Gunnlaugsson, í apríl heimildarmyndin
Love is in the Air eftir Ragnar Bragason og
síðan Dís eftir Silju Hauksdóttur í septem-
ber. Þá er von á Næslandi Friðriks Þórs í
október og heimildarmyndunum Blindsker
(um Bubba Morthens) eftir Ólaf Jóhannes-
son og Gargandi snilld (íslensk tónlist í
þúsund ár) eftir Ara Alexander í haust.
Einnig er væntanleg bíómyndin Einn
komma núll sem Marteinn Þórsson gerði
ásamt félaga sínum Jeff Renfroe á vegum
bandarískra og íslenskra framleiðenda, sem
og fyrsta mynd Barkar Gunnarssonar, Svart
kaffi, sem gerð var í Tékklandi. Ennfremur
hillir undir nýju Stuðmannamyndina um
jólin. 

Þegar horft er yfir sviðið er ekki aðeins
fjöldi verkefnanna sem virkar sláandi, held-
ur einnig hin sterka alþjóðlega áhersla. Í
viðleitni sinni til að byggja upp kvikmynda-
og sjónvarpsiðnað sem stendur undir nafni
hafa íslenskir kvikmyndagerðarmenn orðið
að rækta sterk tengsl við erlenda markaði.
Þessi ræktun er nú að bera ávöxt með ýmis-
konar hætti. Ekki aðeins koma hingað erl-
endar stórmyndir sem geirinn annaðhvort
þjónustar eða meðframleiðir; erlend fjár-
festing í myndum sem gerðar eru á forræði
íslenskra framleiðenda hefur einnig stór-
aukist og síðast en ekki síst; vaxandi hópur
íslenskra kvikmyndagerðarmanna hefur
haslað sér völl á alþjóðlegum vettvangi, sem
leikstjórar, framleiðendur, handritshöfund-
ar, leikarar, tónskáld, hönnuðir og svo
framvegis.

Auk hæfileika hefur harðfylgni, útsjónar-
semi og hrein og klár þrjóska gert íslensk-
um kvikmyndagerðarmönnum kleift að
gera starfsvettvang sinn að öflugri útflutn-
ingsvöru. Þessi vinna, sem nú hefur staðið
samfellt í aldarfjórðung, hefur vissulega
kostað fórnir; blóð, svita og tár svo eitthvað
sé nefnt. Ekki má heldur gleyma þætti
stjórnvalda sem á undanförnum sex árum
hafa sýnt þá framsýni að auka framlög og
annan stuðning við greinina. Fyrir það ber
að þakka enda alls ekki sjálfgefið að njóta
slíks velvilja. Þá er einnig ljóst af orðum nú-
verandi menntamálaráðherra í þessu hefti
að henni er annt um framgang greinarinn-
ar. Slíkt er afar mikilvægt. 

Vissulega má nefna margt sem enn þarf
að færa til betri vegar svo að þessi iðnaður
standi traustari fótum. Og vissulega erum
við því vönust að horfa fyrst á vandamálin,
einfaldlega vegna þess að þau hafa verið og
eru enn, næg. En stundum er gott að staldra
við og horfa á það sem áunnist hefur. Og
vonandi verður það bæði okkur sem störf-
um í geiranum, sem og stjórnvöldum, inn-
blástur til enn frekari aðgerða.
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VIÐTAL: ÁSGRÍMUR SVERRISSON

LL&&SS::  HHvveerrnniigg  mmeettuurrððuu  ssttööððuunnaa  íí  íísslleennsskkaa
kkvviikkmmyynnddaaggeeiirraannuumm??
BBKK::  AAðð  mmöörrgguu  lleeyyttii  eerr  hhúúnn  aaffaarr  ooppiinn  oogg
jjáákkvvææðð..  ÞÞaaðð  sseemm  hheeffuurr  vveerriiðð  aaðð  ggeerraasstt  ssííððaassttaa
áárraattuuggiinnnn  eeððaa  ssvvoo  eerr  eekkkkeerrtt  óóssvviippaaðð  þþvvíí  sseemm
áátttt  hheeffuurr  sséérr  ssttaaðð  íí  ttóónnlliissttaarrbbrraannssaannuumm..  ÞÞaaðð
eerruu  aaðð  ooppnnaasstt  mmöögguulleeiikkaarr  áá  aaðð  ggeettaa  ggeerrtt
mmyynnddiirr  sseemm  eeiiggaa  eerriinnddii  áá  aallþþjjóóððlleeggaann
mmaarrkkaaðð,,  þþaaðð  hheeffuurr  vveerriiðð  áággæættiiss  nnýýlliiððuunn  áá
lleeiikkssttjjóórruumm  áá  uunnddaannfföörrnnuumm  áárruumm  oogg  ffjjööll--
bbrreeyyttnnii  hheeffuurr  aauukkiisstt..  PPeerrssóónnuulleeggaa  ffiinnnnsstt  mméérr
aaðð  vviiðð  eeiigguumm  aaðð  ggeerraa  sseemm  fflleessttaarr  tteegguunnddiirr
mmyynnddaa,,  aalllltt  ffrráá  ““ccoommmmeerrcciiaall””  mmyynndduumm  ttiill
hhaarrððrraa  lliissttrræænnnnaa  mmyynnddaa..  ÞÞaaðð  hheeffuurr  ssttuunndduumm
vveerriiðð  áábbeerraannddii  ttiillhhnneeiiggiinngg  hhéérr  aaðð  þþaaðð  ““mmeeggii””

ggeerraa  þþeettttaa  eenn  eekkkkii  hhiitttt..  ÉÉgg  hheelldd  hhiinnssvveeggaarr  aaðð
ttiill  aaðð  bbrraannssiinnnn  ggeettii  ffuulllloorrððnnaasstt  þþaarrff  ffllóórraann  aaðð
vveerraa  sseemm  ffjjööllbbrreeyyttttuusstt..

LL&&SS::  HHvvaaðð  mmeeðð  hhiiðð  ffjjáárrhhaaggsslleeggaa  uummhhvveerrffii??
BBKK::  SSuummppaarrtt  eerruu  mmöögguulleeiikkaarrnniirr  mmeeiirrii  eenn  aaðð
ööððrruu  lleeyyttii  eerr  þþeettttaa  eerrffiiððaarraa  eenn  ááððuurr,,  þþóó
rreeyynnddaarr  hhaaffii  aallllttaaff  vveerriiðð  eerrffiitttt  aaðð  ffjjáárrmmaaggnnaa
kkvviikkmmyynnddiirr..  ÉÉgg  hheelldd  aaðð  rrííkkiiðð  þþuurrffii  aaðð  kkoommaa
mmeeiirraa  ttiill  mmóóttss  vviiðð  þþaannnn  áárraanngguurr  sseemm  nnááððsstt
hheeffuurr,,  mmeettaa  þþaaðð  sseemm  hheeffuurr  vveerriiðð  aaðð  ggeerraasstt
uuppppáá  ssííððkkaassttiiðð  oogg  lleeiittaa  lleeiiððaa  ttiill  aaðð  ttaakkaa  þþaaðð
lleennggrraa..  ÍÍ  þþvvíí  ssaammbbaannddii  ggeettuumm  vviiðð  tt..dd..  hhoorrfftt  ttiill
DDaannmmeerrkkuurr,,  þþaarr  sseemm  bbrraannssiinnnn  hheeffuurr  vvaaxxiiðð
ggrrííððaarrlleeggaa,,  eekkkkii  ssíísstt  vveeggnnaa  ööfflluuggss  ssttuuððnniinnggss
ffrráá  rrííkkiinnuu..  ÞÞaaðð  eerr  mmjjöögg  mmiikkiillvvææggtt  aaðð  vviiðð
hhöölldduumm  ááffrraamm  aaðð  ggeeffaa  nnýýjjuu  hhææffiilleeiikkaaffóóllkkii

ttæækkiiffæærrii,,  eenn  jjaaffnnffrraammtt  vveerrððuurr  aaðð  ssttyyððjjaa  vveell
vviiðð  bbaakkiiðð  áá  þþeeiimm  sseemm  kkoommnniirr  eerruu  áá  ggootttt
sskkrriiðð..  

LL&&SS::  HHvveerrnniigg  nnææsstt  þþeettttaa  mmaarrkkmmiiðð  mmeeðð  þþvvíí
ttaakkmmaarrkkaaððaa  fféé  sseemm  eerr  íí  ssjjóóððnnuumm??
BBKK::  VViiðð  eerruumm  vviissssuulleeggaa  íí  mmjjöögg  þþrröönnggrrii
ssttööððuu..  ÉÉgg  hheeff  hhiinnssvveeggaarr  ttrrúú  áá  þþvvíí  aaðð  ÞÞoorr--
ggeerrððuurr  KKaattrríínn  mmeennnnttaammáállaarrááððhheerrrraa  mmuunnii
ffiinnnnaa  lleeiiððiirr  ttiill  aaðð  bbæættaa  hhaannaa..  MMiikkiillvvæægguurr
lliiððuurr  íí  þþvvíí  eerr  aaðð  eeffllaa  ssjjóónnvvaarrppssmmyynnddaa--
ffrraammlleeiiððsslluu  þþaannnniigg  aaðð  mmeennnn  ggeettii  bbyyggggtt  áá
fflleeiirrii  ssttooððuumm..  AAnnnnaaðð  sseemm  eerr  mmjjöögg  mmiikkiillvvææggtt
eerr  aaðð  ffoorrððaasstt  þþaannnn  hhuuggssuunnaarrhháátttt  aaðð  vveerrkkeeffnnii
áá  eennsskkuu  ssééuu  eeiinnhhvveerrsskkoonnaarr  ttiillrrææððii  vviiðð
íísslleennsskkaa  mmeennnniinngguu,,  eeððaa  eerr  þþaaðð  tt..dd..  ttiillffeelllliiðð
mmeeðð  BBjjöörrkk??  ÞÞaaðð  bbllaassiirr  vviiðð  aaðð  hhúúnn  hheeffuurr  hhaafftt
ggrrííððaarrlleegg  ááhhrriiff  áá  ttóónnlliissttaarrsskkööppuunn  hhéérr  oogg
oorrððiiðð  mmöörrgguumm  iinnnnbblláássttuurr,,  bbææððii  ttiill  sskkööppuunnaarr
oogg  hhvvaaðð  vvaarrððaarr  sstteeffnnuu  áá  ssttæærrrrii  mmaarrkkaaððii..  NNááii
eeiinnhhvveerrjjiirr  íísslleennsskkiirr  lleeiikkssttjjóórraarr  ffóóttffeessttuu
eerrlleennddiiss  mmuunn  þþaaðð  aauuððvveellddaa  þþeeiimm  aaðð  ggeerraa
ssttæærrrrii  mmyynnddiirr  hhéérr  hheeiimmaa  oogg  áá  íísslleennsskkuu..  ÞÞaaðð
hheeffuurr  ggeerrsstt  vvííððaa  íí  EEvvrróóppuu  aaðð  lleeiikkssttjjóórraarr  ffaarraa
ttiill  HHoollllyywwoooodd  oogg  ggeerraa  mmyynnddiirr  þþaarr  eenn  ssnnúúaa
ssííððaann  aaffttuurr  ttiill  ssíínnss  hheeiimmaallaannddss  eeffttiirr  aaðð  hhaaffaa
sskkaappaaðð  sséérr  nnaaffnn  áá  aallþþjjóóððlleegguumm  vveettttvvaannggii..

LL&&SS::  HHvveerrnniigg  ggeenngguurr  íísslleennsskkuumm  kkvviikk--
mmyynndduumm  aaðð  nnáá  ffóóttffeessttuu  áá  eerrlleenndduumm  vveetttt--
vvaannggii  aaðð  þþíínnuu  mmaattii??
BBKK::  ÉÉgg  hheelldd  aaðð  mmeennnn  ááttttii  ssiigg  eekkkkii  aallvveegg  áá  þþvvíí
hhéérr  hheeiimmaa  hhvveerrssuu  mmeerrkkiilleeggtt  þþaaðð  þþyykkiirr  aaðð
hhééððaann  ssééuu  aaðð  kkoommaa  kkaannnnsskkii  þþrrjjáárr  mmyynnddiirr  áá
hhvveerrjjuu  áárrii,,  sseemm  ssýýnnddaarr  eerruu  bbææððii  áá  ssttóórruumm
aallþþjjóóððlleegguumm  hhááttííððuumm  oogg  íí  aallmmeennnnrrii  ddrreeiiff--
iinngguu  íí  kkvviikkmmyynnddaahhúússuumm  vvííððaa  uumm  llöönndd..
OOkkkkaarr  mmyynnddiirr  eerruu  tt..dd..  nnúú  áá  aallllrraa  ssííððuussttuu
áárruumm  aaðð  kkoommaasstt  iinnnnáá  AAmmeerrííkkuummaarrkkaaðð,,  sseemm
eerr  bbææððii  ssáá  ssttæærrssttii  oogg  ssáá  eerrffiiððaassttii..  VViiðð  eeiigguumm
aauuððvviittaaðð  llaannggtt  íí  llaanndd  oogg  mmiikkiiðð  vveerrkk  óóuunnnniiðð
eenn  vviiðð  hhööffuumm  nnááðð  aaðð  kkoommaasstt  mmeeðð  aannnnaann
ffóóttiinnnn  iinnnn  eeff  ssvvoo  mmáá  sseeggjjaa..  ÞÞaaðð  vviiððhhoorrff
hheeyyrriisstt  ssttuunndduumm  hhéérr  aaðð  eeff  eeiinnnn  aaððiillii  kkeemmsstt
iinnnnáá  ttiilltteekkiinnnn  mmaarrkkaaðð  sséé  hhaannnn  eeiinnffaallddlleeggaa
bbúúiinnnn  aaðð  ttaakkaa  þþaaðð  pplláássss  sseemm  llaauusstt  vvaarr..  ÞÞeettttaa
vviirrkkaarr  bbaarraa  eekkkkii  ssvvoonnaa  hheelldduurr  eerr  þþvveerrtt  áá  mmóóttii
eeiinnss  oogg  ggááttttiirrnnaarr  ooppnniisstt..  VViiðð  ssjjááuumm  þþeettttaa
mmjjöögg  sskkýýrrtt  hhvvaaðð  vvaarrððaarr  íísslleennsskkaa  ttóónnlliisstt..
VVeellggeennggnnii  eeiinnss  hheeffuurr  rruutttt  bbrraauuttiinnaa  ffyyrriirr
mmaarrggaa  aaððrraa..  SSaammaa  mmáállii  ggeeggnniirr  mmeeðð
kkvviikkmmyynnddiirrnnaarr;;  ggaannggii  eeiinnnnii  íísslleennsskkrrii  mmyynndd
vveell  þþýýððiirr  þþaaðð  aaðð  ddrreeiiffiinnggaarraaððiillaarr  eerruu  ttiillbbúúnniirr
aaðð  kkííkkjjaa  áá  þþáá  nnææssttuu  sseemm  hhééððaann  kkeemmuurr..
HHiinnssvveeggaarr  eerruu  þþeeiirr  ffrreekkaarr  llííttiiðð  aaðð  ssppáá  íí
mmyynndduumm  ffrráá  llöönndduumm  sseemm  hhaaffaa  eekkkkeerrtt  ““ttrraacckk
rreeccoorrdd””..    

SSttuunndduumm  hheeyyrriirr  mmaaððuurr  eeiinnnniigg  þþáá  sskkooððuunn
aaðð  óóeeððlliilleeggtt  sséé  aaðð  rrííkkiiðð  sséé  aaðð  ssttyyrrkkjjaa
ffrraammlleeiiððeenndduurr  sseemm  sstteeffnnaa  mmyynndduumm  ssíínnuumm  áá
eerrlleennddaann  mmaarrkkaaðð,,  þþvvíí  þþaarr  sséé  ssvvoo  mmiikkiill
hhaaggnnaaððaarrvvoonn..  ÞÞeettttaa  hhuuggaarrffaarr  þþuurrffuumm  vviiðð  aaðð
lloossaa  ookkkkuurr  vviiðð..  ÍÍ  ffyyrrssttaa  llaaggii  hheeffuurr  eekkkkeerrtt
ffyyrriirrttæækkii  áá  ÍÍssllaannddii  vveerriiðð  aaðð  hhaaggnnaasstt  áá  ssöölluu
kkvviikkmmyynnddaa  hhiinnggaaðð  ttiill..  ÞÞaaðð  hhaaffaa  eekkkkii  vveerriiðð
nneeiinn  sséérrssttöökk  uuppppggrriipp  íí  þþeessssuumm  bbrraannssaa..  EEff
ffrraammlleeiiððaannddii  nnæærr  hhiinnssvveeggaarr  aaðð  hhaaggnnaasstt  þþáá  eerr
þþaaðð  aauuððvviittaaðð  hhiiðð  bbeessttaa  mmááll..  TTaakkiisstt  eeiinn--
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hhvveerrjjuumm  aaðð  ggrrææððaa  áá  íísslleennsskkrrii  kkvviikkmmyynnddaaggeerrðð
áá  ssáá  ssaammii  þþaaðð  öörruugggglleeggaa  sskkiilliiðð..  SSllííkkuurr
hhaaggnnaaððuurr  ffæærrii  aauuððvviittaaðð  ffyyrrsstt  oogg  ffrreemmsstt  aaffttuurr
íí  ggrreeiinniinnaa  oogg  yyrrððii  ttiill  aaðð  bbyyggggjjaa  uupppp  vviiðð--
kkoommaannddii  ffyyrriirrttæækkii..  

LL&&SS::  NNúú  eerrtt  þþúú  bbææððii  aaðð  lleeiikkssttýýrraa  eeiiggiinn
mmyynndduumm  oogg  aaðð  rreekkaa  ffrraammlleeiiððsslluuffyyrriirrttæækkii
sseemm  eeiinnnniigg  ffrraammlleeiiððiirr  mmyynnddiirr  aannnnaarrrraa
lleeiikkssttjjóórraa..  HHvveerrnniigg  ffeerr  þþaaðð  ssaammaann  aaðð  þþíínnuu
mmaattii  aaðð  vveerraa  íí  þþeessssaarrii  ssttööððuu??
BBKK::  ÞÞaaðð  eerr  aalllltt  íí  llaaggii  aaðð  vveerraa  lleeiikkssttjjóórrii  oogg
ffrraammlleeiiððaa  aannnnaarrrraa  mmaannnnaa  mmyynnddiirr..  HHiinnss--
vveeggaarr  eerr  eerrffiiððaarraa  aaðð  vveerraa  bbææððii  lleeiikkssttjjóórrii  oogg
ffrraammlleeiiððaannddii  eeiiggiinn  vveerrkkaa..  ÞÞaaðð  eerr  aauuððvveellddaarraa
ffyyrriirr  mmiigg  aaðð  hhaaffaa  yyffiirrssýýnn  úútt  ffrráá  ssjjóónnaarrhhóóllii
ffyyrriirrttæækkiissiinnss  yyffiirr  vveerrkkeeffnnii  sseemm  éégg  ffrraammlleeiiððii
hheelldduurr  eenn  þþaauu  sseemm  éégg  lleeiikkssttýýrrii..  SSeemm  lleeiikkssttjjóórrii
eerr  aauuððvveelltt  aaðð  lleennddaa  íí  þþeeiirrrrii  ssttööððuu  aaðð  ffiinnnnaasstt
áákkvveeððnniirr  hhlluuttiirr  nnaauuððssyynnlleeggiirr  sseemm  eerruu  þþaaðð
kkaannnnsskkii  eekkkkii  eeff  hhlluuttiirrnniirr  eerruu  sskkooððaaððiirr  íí  ööððrruu
ssaammhheennggii..  ÞÞeessssvveeggnnaa  tteell  éégg  nnaauuððssyylleeggtt  aaðð
vviinnnnaa  mmeeðð  sstteerrkkuumm  ffrraammlleeiiððaannddaa  sseemm  bbææððii
vveeiittiirr  kkrreeaattíívvtt  aaððhhaalldd  oogg  sskkaappaarr  mméérr  ssvviiggrrúúmm
ttiill  aaðð  eeiinnbbeeiittaa  mméérr  aaðð  lleeiikkssttjjóórrnniinnnnii,,  mmeeðð  þþvvíí
aaðð  hhaallddaa  uuttaann  uumm  aaððrraa  þþæættttii  vveerrkkeeffnniissiinnss..
RReeyynnddaarr  hheeff  éégg  vveerriiðð  ssvvoo  hheeppppiinnnn  aaðð  hhaaffaa
nnoottiiðð  ssttaarrffsskkrraaffttaa  AAggnneessaarr  JJoohhaannsseenn  hhvvaaðð
þþeessssaa  þþæættttii  vvaarrððaarr  oogg  vviiðð  hhööffuumm  áátttt  aaffaarr  ggootttt
ssaammssttaarrff..  EEnn  aaðð  ffeennggiinnnnii  rreeyynnsslluu  tteell  éégg  mmiigg
hhææffaarrii  ttiill  aaðð  ffrraammlleeiiððaa  aannnnaarrrraa  mmaannnnaa
mmyynnddiirr  eenn  mmíínnaarr  eeiiggiinn..  MMyynnddiinn  sseemm  éégg  eerr    aaðð
ggeerraa  nnúúnnaa  eerr  mmeeððffrraammlleeiidddd  aaff  SSiigguurrjjóónnii
SSiigghhvvaattssssyynnii  oogg  öönnnnuurr  vveerrkkeeffnnii  sseemm  eerruu  áá
ssjjóónnddeeiillddaarrhhrriinnggnnuumm  eerruu  íí  hhöönndduumm  aannnnaarrrraa
ffrraammlleeiiððeennddaa..  ÞÞeettttaa  ffyyrriirrkkoommuullaagg  tteell  éégg  mmuunn
hheeiillllaavvæænnlleeggrraa  ffyyrriirr  mmiigg  eenn  þþeettttaa  hheeffuurr
hhiinnssvveeggaarr  eekkkkii  vveerriiðð  íí  ssppiilluunnuumm  ffyyrrrr  eenn  nnúú..
ÞÞaaðð  vvaarr  eekkkkii  ssvvoo  aaðð  mmiigg  llaannggaaððii  eeiitttthhvvaaðð
sséérrssttaakklleeggaa  ttiill  aaðð  rrááððaa  öölllluu  vvaarrððaannddii  ffrraamm--
lleeiiððsslluunnaa  íí  þþeeiimm  mmyynndduumm  sseemm  éégg  hheeff  ggeerrtt
hhiinnggaaðð  ttiill,,  eenn  mmáálliiðð  eerr  eeiinnffaallddlleeggaa  þþaaðð  aaðð  hhéérr
hheeffuurr  eekkkkii  vveerriiðð  sstteerrkkuurr  ““ffrraammlleeiiððeennddaa--
kkúúllttúúrr””  oogg  þþeessssvveeggnnaa  hheeffuurr  mmaaððuurr  oorrððiiðð  aaðð
ggeerraa  þþeettttaa  ssjjáállffuurr..  ÁÁ  hhiinnnn  bbóóggiinnnn  mmáá  vveell  vveerraa
aaðð  eeiinnhhvveerrjjuumm  lleeiikkssttjjóórruumm  kkuunnnnii  aaðð  þþyykkjjaa
eerrffiitttt  aaðð  vviinnnnaa  mmeeðð  ffrraammlleeiiððaannddaa  sseemm  eeiinnnniigg
eerr  lleeiikkssttjjóórrii,,  eenn  þþaaðð  eerr  eekkkkii  bbeeiinnllíínniiss  mmiitttt
vvaannddaammááll  sseemm  ffrraammlleeiiððaannddaa..

LL&&SS::  HHvveerr  eerr  þþíínn  ffrraammttííððaarrssýýnn  sseemm  ffrraamm--
lleeiiððaannddaa  áá  mmyynndduumm  aannnnaarrrraa  lleeiikkssttjjóórraa??
BBKK::  HHúúnn  eerr  ssaatttt  aaðð  sseeggjjaa  eekkkkeerrtt  sséérrlleeggaa  sskkýýrr  íí
mmíínnuumm  hhuuggaa..  ÉÉgg  hheeff  ááhhuuggaa  áá  þþeessssuu  ssttaarrffii  eenn
ffyyrriirrttæækkiiðð  oogg  sstteeffnnaa  þþeessss  eerr  eeiinnffaallddlleeggaa  íí
mmóóttuunn..  ÞÞaaðð  eerr  lljjóósstt  aaðð  þþaaðð  eerr  eerrffiitttt  aaðð  rreekkaa
ffyyrriirrttæækkii  íí  kkrriinngguumm  aaððeeiinnss  eeiinnnn  lleeiikkssttjjóórraa
sseemm  kkaannnnsskkii  nnæærr  aaðð  ggeerraa  mmyynndd  áá  ttvveeggggjjaa  ttiill
þþrriiggggjjaa  áárraa  ffrreessttii..  ÞÞáá  vvaannttaarr  ffoorrsseenndduurr  ffyyrriirr
ssttööððuugguumm  rreekkssttrrii  oogg  þþeessssvveeggnnaa  vviillll  mmaaððuurr
ttaakkaa  aaðð  sséérr  fflleeiirrii  vveerrkkeeffnnii..  ÞÞeettttaa  eerr  hhiinnssvveeggaarr
mmjjöögg  ááhhæættttuussaammuurr  rreekkssttuurr,,  vviiðð  hhööffuumm  vveerriiðð
hheeppppiinn  hhiinnggaaðð  ttiill  eenn  nnææssttuu  vveerrkkeeffnnii  mmuunnuu
sskkeerraa  úúrr  uumm  hhvvoorrtt  þþaaðð  ggaannggii  aaðð  hhaallddaa  þþeessssuu
úúttii..  

LL&&SS::  NNúú  ggeerrððii  SSööggnn  nnýýlleeggaa  ssaammnniinngg  vviiðð
NNoorrððuurrlljjóóss  uumm  ffyyrriirrffrraammssöölluu  ttvveeggggjjaa

mmyynnddaa,,  þþaarr  sseemm  ttrryyggggððaarr  eerruu  áákkvveeððnnaarr
lláággmmaarrkkssggrreeiiððsslluurr  sseemm  jjaaffnnffrraammtt  eerruu
uupppphhææððiirr  sseemm    mmuunnaarr  vveerruulleeggaa  uumm..
HHvveerrnniigg  kkoomm  þþeessssii  ssaammnniinngguurr  ttiill??
BBKK::  ÉÉgg  hheeff  eekkkkii  vveerriiðð  aallvveegg  ssááttttuurr  vviiðð  hhvveerrnniigg
kkvviikkmmyynnddaahhúússiinn  hhaaffaa  kkoommiiðð  aaðð  íísslleennsskkuumm
mmyynndduumm  hhiinnggaaðð  ttiill..  ÍÍ  mmöörrgguumm  ttiillffeelllluumm  eerr
uumm  aaðð  rrææððaa  mmjjöögg  ááhhuuggaavveerrtt  eeffnnii  ffyyrriirr  ffjjööllddaa
ffóóllkkss  eenn  bbííóóiinn  hhaaffaa  eekkkkii  vveerriiðð  rreeiiððuubbúúiinn  aaðð
ttaakkaa  nneeiinnaa  vveerruulleeggaa  ááhhæættttuu  mmeeðð  ookkkkuurr,,  tt..dd..
mmeeðð  þþvvíí  aaðð  ttrryyggggjjaa  áákkvveeððnnaa  aaððssóókknn..
RReeyynnssllaann  eerrlleennddiiss  ssýýnniirr  aaðð  þþeeggaarr  ddrreeiiffiinnggaarr--
aaððiillaarr  ((sseemm  hhéérr  áá  llaannddii  eerruu  jjaaffnnffrraammtt  ssýýnn--
eenndduurr  mmyynnddaa))  ggrreeiiððaa  áákkvveeððnnaa  lláággmmaarrkkss--
ttrryyggggiinngguu  ((mmiinniimmuumm  gguuaarraanntteeee))  ffyyrriirr
mmyynnddiirr  eerr  þþaaðð  þþeeiimm  ööfflluugguurr  hhvvaattii  ttiill  aaðð  rreeyynnaa
aaðð  ffáá  þþáá  ppeenniinnggaa  ttiill  bbaakkaa..  VVaarrððaannddii  þþeennnnaann
ssaammnniinngg  þþáá  lleeiittuuððuu  NNoorrððuurrlljjóóss  uupppphhaafflleeggaa
ttiill  mmíínn  oogg  éégg  vviill  ttaakkaa  þþaaðð  sskkýýrrtt  ffrraamm  aaðð  þþaaðð
vvaarr  llöönngguu  ááððuurr  eenn  éégg  vvaarr  bbeeððiinnnn  uumm  aaðð  ttaakkaa
ssæættii  íí  ssttjjóórrnn  ÍÍsslleennsskkaa  úúttvvaarrppssffééllaaggssiinnss..  ÞÞeeiirr
ssööggððuusstt  hhaaffaa  ááhhuuggaa  áá  þþvvíí  sseemm  mmiitttt  ffyyrriirrttæækkii
vvæærrii  aaðð  ffáásstt  vviiðð  oogg  llýýssttuu  yyffiirr  vviilljjaa  ttiill  aaðð  ggeerraa

ssvvoonnaa  ssaammnniinngg..  SSííððaann  ttóókk  nnookkkkrraa  mmáánnuuððii  aaðð
vviinnnnaa  hhaannnn,,  nnáá  ssaammaann  uumm  uupppphhææððiirr  oogg
aannnnaaðð..  EEiinnnniigg  ssppiillaaððii  sstteerrkktt  iinnnníí  aaðð  þþeeiirr  ggááttuu
jjaaffnnffrraammtt  bbooððiiðð  ggrreeiiððsslluu  ffyyrriirr  ssýýnniinnggaarrrréétttt  íí
ssjjóónnvvaarrppii,,  þþ..ee..  áá  SSttööðð  22..  ÞÞeettttaa  vvaarr  mmjjöögg
mmiikkiillvvææggtt  þþvvíí  aaðð  éégg  hheeff  tt..dd..  lleenntt  íí  þþeeiirrrrii  ssttööððuu
ggaaggnnvvaarrtt  RRÚÚVV  aaðð  þþeeiirr  hhaaffaa  eekkkkii  ssaaggsstt  eeiiggaa
nneeiinnaa  ppeenniinnggaa  áá  yyffiirrssttaannddaannddii  áárrii  eenn  aaðð  éégg
ggæættii  lleeiittaaðð  ttiill  þþeeiirrrraa  nnææssttaa  áárr..  ÞÞeettttaa  sseettuurr
ffrraammlleeiiððaannddaa  íí  mmjjöögg  eerrffiiððaa  ssttööððuu,,  hhaannnn  eerr  aaðð
ffjjáárrmmaaggnnaa  mmyynndd  oogg  þþaarrff  aaðð  vviittaa  sseemm  ffyyrrsstt
hhvvoorrtt  mmeennnn  ssééuu  mmeeðð  eeððaa  eekkkkii..

LL&&SS::  TTeelluurrððuu  aaðð  ffrraammhhaalldd  vveerrððii  áá  ssvvoonnaa
ssaammnniinngguumm??
BBKK::  ÞÞaaðð  eerr  eekkkkii  óóllííkklleeggtt..  FFlleeiirrii  aaððiillaarr  hhaaffaa
vveerriiðð  aaðð  ggeerraa  ssvvoonnaa  ssaammnniinnggaa  oogg  þþaaðð  eerr  hhææggtt
aaðð  ssjjáá  ffyyrriirr  sséérr  aaðð  þþeettttaa  vveerrððii  aallggeennggtt  ffyyrriirr--
kkoommuullaagg  íí  ffrraammttííððiinnnnii..  ÞÞeettttaa  eerruu  eeiinnffaallddlleeggaa
eeððlliilleegg  vviiððsskkiippttii  mmiillllii  ffrraammlleeiiððeennddaa  áákkvveeðð--
iinnnnaarr  vvöörruu  oogg  þþeeiirrrraa  sseemm  sseelljjaa  hhaannaa  ttiill  nneeyytt--
eennddaa..  

LL&&SS::  TTaallaannddii  uumm  sseettuu  þþíínnaa  íí  ssttjjóórrnn  ÍÍsslleennsskkaa

úúttvvaarrppssffééllaaggssiinnss..  NNúú  hheeffuurr  þþúú  llýýsstt  þþvvíí  yyffiirr
aaðð  þþúú  vviilljjiirr  ssjjáá  SSttööðð  22  lleeggggjjaa  aauukknnaa  ááhheerrsslluu  áá
lleeiikkiiðð  iinnnnlleenntt  eeffnnii..  HHvvaaðð  sséérrððuu  ffyyrriirr  þþéérr  íí
þþeeiimm  eeffnnuumm??

BBKK::  ÉÉgg  sséé  ffyyrriirr  mméérr  aaðð  vviiðð  mmyynndduumm  bbyyrrjjaa
mmeeðð  þþvvíí  aaðð  ffrraammlleeiiððaa  ssááppuu,,  þþááttttaarrööðð  sseemm
hhööffððaaððii  ttiill  bbrreeiiððss  hhóóppss..  GGootttt  ddææmmii  uumm  ssllííkktt
eeffnnii  eerr  tt..dd..  ddaannsskkaa  þþááttttaarrööððiinn  uumm  NNiikkoollaajj  oogg
JJuulliiee,,  eeiinnffaalltt  eenn  vveell  uunnnniiðð  eeffnnii  mmeeðð  vvííððaa
sskkíírrsskkoottuunn..  MMéérr  ffiinnnnsstt  vveerraa  kkoommiinnnn  ttíímmii  ttiill
aaðð  ssppyyrrjjaa  hhvvoorrtt  vviiðð  ggeettuumm  ggeerrtt  ssjjóónnvvaarrppsseeffnnii
áánn  þþeessss  aaðð  nnoottaa  hháárrkkoolllluurr  oogg  ggeerrvviitteennnnuurr,,  eeff
ssvvoo  mmáá  aaðð  oorrððii  kkoommaasstt..  FFiinnnnsstt  ookkkkuurr
mmaannnneesskkjjaann  sseemm  ssllííkk  nnææggiilleeggaa  ááhhuuggaavveerrðð??
ÞÞeeggaarr  vviiðð  ggeettuumm  ssvvaarraaðð  þþeessssaarrii  ssppuurrnniinngguu
hheeiillss  hhuuggaarr  jjááttaannddii  mmuunn  kkoommaa  íí  lljjóóss  aaðð  þþaaðð  eerr
hhææggtt  aaðð  ggeerraa  óóttrrúúlleeggaa  mmiikkiiðð  ffyyrriirr  ttiillttöölluulleeggaa
llííttiiðð  fféé..  NNýý  ssttaaffrræænn  ttæækknnii  ggeerriirr  þþaaðð  mmeeððaall
aannnnaarrss  mmöögguulleeggtt,,  aauukk  þþeessss  sseemm  éégg  hheelldd  aaðð
yynnggrrii  kkyynnssllóóðð  lleeiikkaarraa  hhaaffii  mmiikkiinnnn  ááhhuuggaa  áá
þþeessssuu  oogg  vvæærrii  rreeiiððuubbúúiinnnn  aaðð  lleeggggjjaa  mmiikkiiðð  áá
ssiigg  ttiill  aaðð  ggeerraa  þþeettttaa  aaðð  vveerruulleeiikkaa..  ÞÞaaðð  sseemm  éégg
eerr  aaðð  ttaallaa  uumm  eerr  eeffnnii  úúrr  ookkkkaarr  ssaammttíímmaa,,  vveell
lleeiikkiiðð  oogg  vveell  uunnnniiðð  aaðð  ööððrruu  lleeyyttii..  VViiððffaannggss--
eeffnniinn  eerr  óóttaallmmöörrgg  eenn  þþeettttaa  þþaarrff  eekkkkeerrtt
eennddiilleeggaa  aaðð  vveerraa  eeiitttthhvvaaðð  bbrrjjáállææððiisslleeggaa
ffyynnddiiðð  eeððaa  þþaannnniigg  aaðð  þþúú  ggeettiirr  eekkkkii  aannddaaðð
mmeeððaann  áá  ssýýnniinngguu  sstteenndduurr..  ÞÞeettttaa  mmáá  aallvveegg
vveerraa  bbaarraa  uumm  aallvvöörruu  ffóóllkk..

ÞÞeettttaa  eerr  íí  rraauunniinnnnii  ssvvoollííttiiðð  ssttóórrtt  sskkrreeff  ffyyrriirr
ookkkkuurr  aaðð  ttaakkaa..  LLeeiikkiinn  iinnnnlleenndd  ddaaggsskkrráárrggeerrðð
mmáá  eekkkkii  vveerraa  eeiinnhhvveerr  rruussllaakkiissttaa,,  ffuullll  aaff
vveerrkkuumm  þþaarr  sseemm  kkaassttaaðð  eerr  ttiill  hheennddiinnnnii..  FFóóllkkii
hheeffuurr  vveerriiðð  bbooððiiðð  uuppppáá  ssllííkktt  eeffnnii  íí  aallllttooff
mmöörrgguumm  ttiillffeelllluumm  oogg  aafflleeiiððiinnggiinn  eerr  ssúú  aaðð  ffóóllkk
mmiissssiirr  ttrrúúnnaa  áá  þþeessssuu  eeffnnii..

LL&&SS::  HHvveerrnniigg  ttöökkuumm  vviiðð  þþeettttaa  sskkrreeff??
BBKK::  ÍÍ  ffyyrrssttaa  llaaggii  eerr  mmjjöögg  mmiikkiillvvææggtt  aaðð
ssjjóónnvvaarrppssssjjóóððuurriinnnn  vveerrððii  eefflldduurr..  ÞÞaaðð  eerr
eeiinnnniigg  ssaannnnffæærriinngg  mmíínn  aaðð  ssjjóónnvvaarrppss--
ssttööððvvaarrnnaarr  mmuunnuu  ááttttaa  ssiigg  áá  þþvvíí  aaðð  þþeettttaa  eerr
llííffææððiinn  þþeeiirrrraa..  ÉÉgg  hheeff  hhaallddiiðð  þþvvíí  ffrraamm  iinnnnaann
ssttjjóórrnnaarr  ÍÍÚÚ  aaðð  eeiinn  ggóóðð  þþááttttaarrööðð  áá  SSttööðð  22
mmyynnddii  vveekkjjaa  ggeeyyssiilleeggaa  eeffttiirrtteekktt  oogg  öörruugggglleeggaa
vveerrððaa  ttiill  þþeessss  aaðð  áásskkrriiffttiirr  ffæærruu  vveell  yyffiirr  þþaaðð  þþaakk
sseemm  ssttööððiinn  hheeffuurr  lleeggiiðð  íí  lleennggii..  HHiinnnn  vveennjjuulleeggii
ÍÍsslleennddiinngguurr  mmyynnddii  vviilljjaa  ffyyllggjjaasstt  mmeeðð  ssvvoonnaa
eeffnnii  oogg  ggeettaa  ssííððaann  ttaallaaðð  uumm  þþaaðð  vviiðð  vviinnnnuu--
ffééllaaggaannaa  ddaaggiinnnn  eeffttiirr..  ÞÞeessssii  ssjjóónnaarrmmiiðð  mmíínn
hhaaffaa  hhlloottiiðð  ggóóððaarr  uunnddiirrtteekkttiirr  oogg  éégg  eerr  þþeessss
ffuullllvviissss  aaðð  þþeettttaa  vveerrððii  aaðð  vveerruulleeiikkaa  iinnnnaann
ttííððaarr,,  eenn  aauuððvviittaaðð  tteekkuurr  ttíímmaa  aaðð  þþrróóaa  oogg
uunnddiirrbbúúaa  ssvvoonnaa  vveerrkkeeffnnii..

LL&&SS::  VVaarrððaannddii  vveerrkkeeffnnaaþþrróóuunn,,  hhvveerrnniigg
ssttöönndduumm  vviiðð  sseemm  bbeesstt  aaðð  þþeeiimm  þþæættttii??
BBKK::  VViiðð  eeiigguumm  aauuððvviittaaðð  aaðð  llæærraa  aaff  ööððrruumm,,  ffáá
hhiinnggaaðð  hhaannddrriittssrrááððggjjaaffaa  oogg  þþeessss  hhááttttaarr..  EEnn
þþeeggaarr  uupppp  eerr  ssttaaððiiðð  vveerrððuumm  vviiðð  aaðð  ffáá
ttæækkiiffæærrii  ttiill  aaðð  ffrraammlleeiiððaa  eeffnnii,,  vviiðð  llæærruumm
llaannggmmeesstt  áá  þþvvíí..  AAuuððvviittaaðð  vveerrððaa  ggeerrðð  mmiissttöökk
eenn  þþaaðð  eerr  hhlluuttii  aaff  ffeerrlliinnuu..  VViiðð  eeiigguumm  ffuulllltt  aaff
ggóóððuumm  rriitthhööffuunndduumm  oogg  þþeeiirr  hhlljjóóttaa  aaðð  ggeettaa
uunnnniiðð  eeiinnnniigg  íí  ööððrruumm  mmiiððllii,,  mmuunnuurriinnnn  eerr  íí
rraauunn  eekkkkii  ssvvoo  ýýkkjjaa  mmiikkiillll  eenn  mmeennnn  vveerrððaa
aauuððvviittaaðð  aaðð  llæærraa  áá  ffoorrmmiiðð..  ÞÞaaðð  mmuunn  ggeerraasstt
þþeeggaarr  mmeennnn  bbyyrrjjaa  aaðð  vviinnnnaa  vviiðð  þþaaðð..  

BALTASAR KORMÁKUR:

“Það viðhorf heyrist stundum hér að ef
einn aðili kemst inná tiltekinn markað
erlendis sé hann einfaldlega búinn að
taka það pláss sem laust var. Þetta

virkar bara ekki svona heldur er þvert á
móti eins og gáttirnar opnist. Við sjáum
þetta mjög skýrt hvað varðar íslenska

tónlist. Velgengni eins hefur rutt brautina
fyrir marga aðra.”
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B Æ K U R

EFTIR ÞORKEL ÁGÚST ÓTTARSSON

Mér telst til að á okkar fámenna skeri hafi
alls komið út sex bækur  um kvikmyndir á
liðnu ári og er ekki útilokað að eitthvað
hafi farið fram hjá mér. Tvær af þessum
bókum eru eftir íslenska fræðimenn, sem
báðir eru guðfræðingar og meðlimir Deus
ex cinema, en hinar fjórar eru þýddar eða
samsafn þýddra greina.

Kónguló eða
kærleiksguð
Pétur Pétursson

Dr. Pétur Pétursson
prófessor sendi frá sér
bókina Kónguló eða kær-
leiksguð: Um áhrif krist-
indómsins á Ingmar Berg-
man og listsköpun hans,

en í henni fjallar hann um trúarleg stef í
nokkrum af þekktustu myndum Bergmans
og þá trúarglímu sem hann háði í þeim. 

Umtalað hefur verið hversu ósáttur prests-
sonurinn Ingmar Bergman var við hið
stranga uppeldi sem hann fékk í bernsku og
sýnir Pétur, með aðstoð djúpsálarfræðinnar,
fram á hvernig sú reynsla hafði áhrif á guðs-
mynd hans og afstöðu til kristinnar trúar.
Meðal þess sem Pétur ræðir í kvikmyndum
Bergmans er tilgangur lífsins, dauðinn,
mannleg þjáning og náð Guðs og þögn.
Bókin fæst m.a. í Bókabúð Máls og
menningar, Bóksölu stúdenta og
Kirkjuhúsinu.

Von í þjáningu
Gunnlaugur A. Jónsson

Dr. Gunnlaugur A.
Jónsson prófessor sendi
frá sér sína fyrstu bók af
nokkrum fyrirhuguðum
um helfararmyndir og
ber hún heitið Von í
þjáningu: Trúarstef í

nokkrum helfararmyndum.
Í bókinni er fjallað um 13 helfararmyndir

og er þeim raðað upp í tímaröð. Sú elsta er
frá árinu 1960 en sú nýjasta frá 2002.
Gunnlaugur skilgreinir helfararmyndir
nokkuð vítt og þurfa þær ekki endilega að
gerast í síðari heimsstyrjöldinni. 

Gunnlaugur bendir á hversu stóru
hlutverki vonin gegnir andspænis þjáningu
Gyðinga í helförinni í umræddum kvik-
myndum. Hann kemur einnig inn á fleiri
trúar- og siðferðisstef og þá sérstaklega

beinar vísanir í eða hliðstæður við Biblíuna.
Bókin fæst m.a. á skrifstofu Guðfræðideildar
Háskóla Íslands.

Áfangar í
kvikmyndafræðum
Ýmsir höfundar

Líklega má segja að
dr. Guðni Elísson hafi
innleitt það vor sem á
sér stað í útgáfu bóka
um kvikmyndir með
þrekvirkinu Heimur

kvikmyndanna. Guðni heldur glæstri forustu
sinni áfram með því að ritstýra stórvirkinu
Áfangar í kvikmyndafræðum, en þar er að
finna safn 26 þýddra greina í þýðingu yfir
tuttugu þýðenda. Höfundar þessara greina
eru með þekktustu kvikmyndafræðingum og
leikstjórum sögunnar og má þar nefna
Eisenstein, Kracauer, Bazin og Truffaut.
Greinarnar eru allt frá upphafi kvik-
myndafræðanna til nútímans og spanna
umræður um eðli kvikmyndarinnar til kyn-
gerva í nútíma hryllingsmyndum en margar
þeirra eru skyldulesning í kvikmynda-
fræðum um heim allan. Bókin fæst í flestum
bókabúðum.

Þrjár bækur frá Bókmennta-
fræðistofnun Háskólans

Þrjár bækur sem varða kvikmyndir voru
einnig gefnar út í ritröðinni Þýðingar, sem
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands
stendur fyrir. Það skal tekið fram að ég hef
aðeins lesið Sögu kvikmyndalistarinnar.
Allar fást bækurnar í ýmsum bókabúðum,
t.d. Bóksölu stúdenta.

Saga kvikmynda-
listarinnar
David Parkinson

Dr. Guðni Elísson
ritstýrði einnig útgáfu
Sögu kvikmyndalistar-
innar eftir David Parkin-
son en Vera Júlíusdóttir
þýddi. Eins og nafn

bókarinnar gefur til kynna rekur David
Parkinson sögu kvikmyndarinnar allt frá
upphafi hennar til nútímans, þ.e. þegar
bókin kom fyrst út árið 1995. Þetta er í raun
aðeins saga bíómyndarinnar, því nánast
ekkert er minnst á sjónvarpsmyndir eða þær
myndir sem framleiddar hafa verið fyrir
myndbandamarkaðinn. 

David Parkinson rekur sögu kvikmyndar-
innar allt frá fyrstu skuggasýningunum til
kvikmynda samtímans. Fyrsti kafli
bókarinnar fjallar um tilurð og tæknilegar
rætur kvikmyndarinnar og eru síðan raktar
helstu stefnur og straumar sögunnar, svo
sem gullöldina í Hollywood, ítalska
raunsæið, film noir og frönsku nýbylgjuna,
með viðkomu í flestum löndum heims.
Bókin endar svo á hugleiðingu um framtíð
kvikmyndalistarinnar. 

Ímyndaða táknmyndin
Christian Metz

Torfi H. Tulinius
þýddi bók Christians
Metz sem ber heitið
Ímyndaða táknmyndin,
en Garðar Baldvinsson
ritstýrði. Metz var einn
áhrifamesti kvikmynda-

fræðingur sinnar kynslóðar en hann var í
fararbroddi í rannsóknum á táknfræði
kvikmynda í anda formgerðarstefnunnar.
Hann styðst einkum við djúpsálarfræði-
kenningar Jacques Lacans til að útskýra
hvernig merking verður til í kvikmyndum.

Stríð og kvikmyndir
Paul Virilio

Fjórir þýðendur
komu að bókinni Stríð
og kvikmyndir eftir Paul
Virilio, þau Bergljót S.
Kristjánsdóttir, Elísabet
Snorradóttir, Friðrik
Rafnsson og Gauti

Kristmannsson en Bergljót er einnig ritstjóri. 
Titill bókarinnar er nokkuð villandi því

halda mætti að hún fjallaði fyrst og fremst
um stríðsmyndir. Í bókinni er hins vegar
einkum rakið hvernig kvikmyndatæknin
hefur verið nýtt í hernaði til að skipuleggja
árásir, allt frá loftmyndatækni úr flugvélum
til njósnatækni nútímans. Samkvæmt
baksíðutexta bókarinnar spáði Paul Virilio í
þessari bók fyrir um „tölvuleikjaform Flóa-
bardaga,“ en þar segir jafnframt að bókin
veki upp „áleitnar spurningar um tengsl
sjóntækni, stríðs og trúarbragða“.

Þótt vissulega hefði verið ánægjulegra að
sjá fleiri bækur eftir íslenska höfunda ber
engu að síður að fagna þessari glæsilegu og
fjölbreyttu útgáfu, enda er jafnframt þörf á
þýddum bókum á þessu sviði. 

Gamla klisjan um að allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi sannast hér einu sinni
enn. Ég vil því að lokum hvetja kvik-
myndaáhugamenn að fjárfesta í einhverj-
um af þessum bókum og tryggja þannig að
útgáfuvorið á kvikmyndabókum breytist
ekki í langvarandi páskahret.

Útgáfuvor á kvikmyndabókum
Sjaldan eða aldrei hefur útgáfa á bókum um kvikmyndir 
verið meiri eða fjölbreyttari en á síðasta ári

Höfundur er guðfræðingur og einn af ritstjórum
Deus Ex Cinema vefsins (www.dec.hi.is).
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7. og 11. sep. 
Safn áróðursmynda frá
Íslandi 
Dr. Paul Burkert
14. og 18. sep. 
Breskar áróðursmyndir 
H. Jennings, F. Capra
21. og 25. sep.
Triumph des Willens 
Leni Riefenstahl
28.sep. og 2. okt.
Skyggen af Emma 
Søren Kragh-Jacobsen
5. og 9. okt 
Þjóðfélagsgagnrýni í
sjónvarpi
Þorsteinn Jónsson
12. og 16. okt 
Úr sveit í þorp 
Þorsteinn Jónsson,
Að byggja 
Þorgeir Þorgeirson
19. og 23. okt.
Atómstöðin 
Þorsteinn Jónsson
26. og 30. okt. 
Skønheden og udyret 
Nils Malmros
2. og 6. nóv.
Alexander Nevsky 
Sergei M. Eisenstein
9. og 13. nóv. 
Ívan grimmi 1. hluti
Sergei M. Eisenstein
16. og 20. nóv. 
Ívan grimmi 2. hluti 
Sergei M. Eisenstein
23. og 27. nóv. 
Bróðir minn Ljónshjarta 
Olle Hellbom
30.nóv. og 4.des. 
Land og synir 
Ágúst Guðmundsson
7. og 11. des. 
79 af stöðinni 
Eric Balling
14. og 18. des. 
Babettes Gæstebud 
Gabriel Axel
11. og 15. jan.
La Notte 
Michelangelo Antonioni
18. og 22. jan.
Nazarín 
Luis Buñuel
25. og 29. jan. 

Andrei Rublyov 
Andrei Tarkovsky
1. og 5. feb. 
Nafn rósarinnar 
Jean-Jacques Annaud
8. og 12. feb.
Þöglar myndir frá Íslandi
Ýmsir höfundar
15. og 19. feb.
Herr Arnes pengar
Mauritz Stiller
22. og 26. feb.
Der Letzte Mann 
F.W. Murnau
1. og 5. mars 
Nashville 
Robert Altman
8. og 12. mars 
Picnic at Hanging Rock 
Peter Weir
15. og 19. mars 
The Last Wave 
Peter Weir
22. og 26. mars 
Witness 
Peter Weir
29. mars og 2. apr.
Hernámsárin 1. hluti 
Reynir Oddsson
5. og 9. apr. 
Hernámsárin 2. hluti 
Reynir Oddsson
12. og 16. apr.
Anna
Alberto Lattuada
19. og 23. apr. 
Þegar trönurnar fljúga 
Mikhail Kalatazov
26. og 30. apr. 
El angel exterminator 
Luis Buñuel
3. og 7. maí 
Straw Dogs 
Sam Peckinpah
10. og 14. maí 
Det tossede Paradis
Gabriel Axel
17. og 21. maí 
Sommer í Tyrol 
Erik Balling
24. og 28. maí 
Sytten 
Annelise Meineche
18. og 19. júní 
Útlaginn 
Ágúst Guðmundsson

Sýningarskrá Kvikmyndasafns Íslands í
Bæjarbíói veturinn 2004-2005

D
agskrá Bæjarbíós í vetur ein-
kennist af norður-evrópskum
áherslum, þó farið sé vítt og

breitt um jarðarkringluna hvað heild-
arúrvalið varðar. 

Rússnesk klassík er áberandi  í
meistaraverkum Tarkovsky (Andrei
Rublev) og Kalatazov (Trönurnar
fljúga) að ógleymdum risavöxnum
stríðsmyndum Eisensteins, Alexander
Nevsky og Ívani grimma. 

Norrænar ungdómsmyndir af af-
bragðssortinni birtast okkur í þrenn-
unni Skugginn af Emmu (Søren
Kragh-Jacobsen 1988), Fríða og dýrið
(Nils Malmros 1983) og Bróðir minn
ljónshjarta (Ole Hellbom 1977). 

Norrænar myndir er víðar að finna í
vetrardagskránni. Helgimyndin Gesta-
boð Babettu (Gabriel Axel 1987) er á
dagskrá undir jól, enda til þess fallin að
ýta undir almennan kærleika manna á
millum. Þá er þarna að finna þögla
meistarann Mauritz Stiller frá Svíþjóð
með mynd sína Herr Arnes penger,
stórbrotið melódrama og eitt hans
helsta verk. Síðast en ekki síst má nefna
nokkrar laufléttar norrænar gaman-
myndir sem Bæjarbíó sýndi einmitt á
velmektarárum sínum (hinum fyrri);
Det Tossede Paradis (Gabriel Axel
1962), Sumar í Týról (Erik Balling
1964) og Sautján (Annelise Meineche
1965) með stórleikurunum Ole Søltoft
og Ghita Nørby bráðungum í aðal-
hlutverkum. 

Íslenskar áherslur er að finna t.d. í
ýmsum athyglisverðum heimildar-

myndum eftir Þorstein Jónsson, Þor-
geir Þorgeirson og Reyni Oddsson, auk
þess sem sérstök syrpa verður á dag-
skrá eftir áramót með gömlum mynd-
um ýmissa erlendra manna teknum á
Íslandi. Auk þess mun safnið sýna
Atómstöðina (Þorsteinn Jónsson
1984), tvær myndir eftir sögum Indr-
iða G,. Þorsteinssonar, Land og syni
(Ágúst Guðmundsson 1980) og 79 af
stöðinni (Erik Balling 1962) og Út-
lagann (Ágúst Guðmundsson 1981).

Úrval fjölbreytilegra áróðursmynda
frá Íslandi, Bretlandi, Bandaríkjunum
og Þýskalandi er afar forvitnilegur
pakki og nær hámarki sínu með Sigri
viljans (Leni Riefenstahl 1934). 

Þrjár myndir hins merka leikstjóra
Peter Weir er að finna í dagskránni,
Picnic at Hanging Rock  (1975) og
The Last Wave (1977) - báðar ógleym-
anleg reynsla - og einnig Vitnið
(1985), líklega ein besta Hollywood
hasarmynd sem gerð hefur verið. 

Þá eiga meistarar eins og Buñuel,
Antonioni, Altman, Peckinpah og
Murnau sína fulltrúa í prógramminu.

Ekki má svo gleyma sýningum á
þekktum verkum þöglumyndaskeiðs-
ins í samvinnu við Sinfóníuna, en
þetta hefur verið árlegur viðburður
undanfarin ár. Frekari upplýsingar um
dagskrána er hægt að nálgast í vand-
aðri sýningarskrá sem liggur víða
frammi, þar á meðal á www.kvikmynda-
safn.is (undir “Bæjarbíó”). L&S óskar
kvikmyndaunnendum góðrar skemmt-
unar í myrkrinu í vetur.                      

N-evrópskar áherslur í Bæjarbíói í vetur
Kvikmyndasafn Íslands heldur sínu striki með
reglulegum sýningum á klassískum kvikmyndum 

Úr meistarastykki Mikhail Kalatazov, Trönurnar fljúga, sem sýnd verður í Bæjarbíói
með vorinu. Þetta er ein af þessum myndum sem erfitt er að finna yfirleitt og hvað
þá á tjaldi. Þess meiri ástæða að missa ekki af henni.

Bæjarbíó á velmektarárunum (hinum fyrri).
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Tvö mál ber hvað hæst á
sviði íslenska kvikmynda- og

sjónvarpsgeirans um þessar
mundir. Annarsvegar endur-

nýjun samkomulagsins frá
1998 milli stjórnvalda og

geirans um styrki til kvik-
myndagerðar og hinsvegar

fjármagn til leikins sjón-
varpsefnis. Samkomulagið

frá 1998 var til fjögurra ára
og kvað á um stighækkandi

framlög til styrkveitinga á
tímabilinu. Vonir hafa staðið

til að gert yrði nýtt sam-
komulag þar sem framlög

yrðu aukin frekar enda ljóst
að fyrri samningur hefur
skilað um margt góðum

árangri. Samkomulagið mið-
aðist við að allt að 200 millj-

ónum króna yrði veitt til
bíómynda árið 2002 en það

hefur ekki alveg orðið raun-
in og spila ýmsar ástæður þar

inn í. Þá hefur fjármagn til
gerðar leikins sjónvarpsefnis

verið mjög í brennidepli á
undanförnum misserum

enda hefur slíkt efni mjög
verið af skornum skammti.
og hefur Bandalag íslenskra

listamanna nokkrum sinnum
ályktað sérstaklega um þau
mál og hvatt stjórnvöld til

aðgerða. Vísir að sjóði sem
veitir fé til slíkrar dagskrár-

gerðar leit ljós í fyrra en
hann er enn afar smár vexti.

L&S tók hús á Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur

menntamálaráðherra til að
forvitnast um viðhorf hennar

til greinarinnar sem og þær
hugmyndir sem uppi eru hjá

stjórnvöldum um úrlausn
þessara mála.

L&S: Hvaða framtíðarsýn hefur þú varð-
andi stuðning við kvikmynda og sjón-
varpsgeirann?
ÞKG: Mín skoðun hefur alltaf verið sú að við
eigum að styðja vel við listgreinar en við
eigum fyrst og fremst að ýta hlutum úr vör,
vera aflvaki. Síðan er það sjálfstæðra fyrir-
tækja og einstaklinga að vinna frekar úr því.
Varðandi kvikmyndamálin þá tel ég að vel
hafi verið að þeim staðið og vísa þá til sam-
komulagsins frá 1998, 12% endurgreiðslu-
reglunnar og nýlegra kvikmyndalaga. Mér
finnst þetta sýna góðan hug stjórnvalda til
þessarar greinar. Þess utan er ég alin upp við
hlýjan hug til kvikmynda og leiklistar og vil
veg þessara listgreina sem mestan. Hinsvegar
þarf maður að vera raunsær og horfa til efna-
hagsástandsins hverju sinni. Það sem ég tel
vera framundan er að endurnýja samkomu-
lagið frá ´98 með einhverjum hætti. Ég þarf
einnig að taka tillit til þess að ýmsar aðrar
greinar þrýsta á um úrlausn sinna mála og
nefni þar til dæmis tónlistargeirann. Þar hef
ég komið á fót sérstökum sjóði sem ætlað er
að styðja við útrás íslenskrar tónlistar og það
er ákveðið forgangsatriði núna að efla hann.
Ég held að allir átti sig á því að það er ekki
hægt að gera allt fyrir alla og ákveðin for-
gangsröð verður að vera. Það er hinsvegar
mín sannfæring að í kvikmyndalistinni liggja
gríðarleg tækifæri fyrir okkur og við sem för-

um með völdin hljótum að hafa hliðsjón af
því. Með þessu er ég þó á engan hátt að gera
lítið úr möguleikum annarra listgreina.
Annað sem mig langar að nefna varðar fyrir-
komulag úthlutana á fé til kvikmyndagerð-
ar. Ég skynja stundum að kvikmyndagerð-
armenn eru ekki alltaf á eitt sáttir um úthlut-
unarreglurnar. Þá verður að hafa í huga að
þær voru ekki bara skrifaðar einhliða af
stjórnvöldum, heldur mótaðar í samvinnu
við fagaðila innan geirans. Mér finnst mjög
mikilvægt að almenn sátt ríki um þessar regl-
ur innan geirans og að menn séu ekki alltaf
að rjúka upp við hverja úthlutun. Slíkt getur
dregið mjög úr jákvæðum viðhorfum gagn-
vart kvikmyndagerðinni. 

L&S: Þú minntist á samkomulagið frá ’98.
Telur þú að þau viðmið sem þar voru sett
fram um fjölda mynda og meðalupphæð til
hverrar myndar, sé eitthvað sem byggja
megi frekar á við endurnýjun þess?
ÞKG: Ég held að það sé mjög eðlilegt að sett
séu ákveðin mælanleg markmið, í kvik-
myndagerðinni sem annarsstaðar. Um leið
vara ég við of mikilli miðstýringu. Við getum
sett ákveðnar kröfur en þær hljóta að snúast
að mestu leyti um ákveðinn ramma.
L&S: Nú hafa þær hugmyndir komið fram
að skilið verði á milli rekstrarþátta Kvik-
myndamiðstöðvar annarsvegar og þess fjár

HORFT INN Í
FRAMTÍÐINA

Spjall við 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra um málefni 

íslenskrar kvikmyndagerðar

VIÐTAL: ÁSGRÍMUR SVERRISSON

V I Ð T A L
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sem veitt er til einstakra verkefna hins-
vegar. Kemur þetta til greina að þínu mati?
ÞKG: Eflaust kæmi þetta til greina ef við
byggjum í stærra samfélagi. Við verðum
hinsvegar að gæta þess að ekki fari meira fé í
stjórnsýsluna en í verkefnin sjálf. Ég geld
ákveðin varhug við því að við förum að
skipta þessu upp vegna tilhneigingar til
viðbótarkostnaðar. Hugsanlega gæti verið
heppilegra að þetta yrði aðskilið með skýrari
hætti, en ég sé ekki afhverju Kvikmynda-
miðstöð ætti ekki að geta byggt sína “Kína-
múra” líkt og til dæmis bankarnir gera í sín-
um rekstri. Ég tel mjög mikilvægt að þétt sé
haldið utan um rekstur Kvikmyndamið-
stöðvar, t.d. með samnýtingu starfsfólks og
þeirra úrræða sem stofnunin hefur yfir að
ráða. Ef einhver bendir mér á með nægilega
sterkum rökum að það sé rétt að aðskilja
þessa þætti mun ég hlusta á það. Ég hef bara
ekki heyrt þau rök enn.

L&S: Snúum okkur að leiknu sjónvarps-
efni. Telur þú að byggja megi á skýrslu
Aflvaka um þetta efni frá 2002 þegar þessi
mál eru skoðuð?
ÞKG: Við þurfum að sjá meira af leiknu ísl-
ensku sjónvarpsefni. Ef við horfum til dæmis
á Dani, þá kemur í ljós að aukning á
framleiðslu leikins sjónvarpsefnis hefur ekki
aðeins eflt starfsemi kvikmyndageirans þar í

landi heldur einnig almenna menningarvit-
und þjóðarinnar. Menn geta haft mismun-
andi skoðanir á hversu “menningarlegir”
þessir þættir eru, en þeir eiga það kannski
sammerkt að fjalla vítt og breitt um lífið og
tilveruna. Fólk vill einfaldlega sjá þannig
þætti í sjónvarpi, efni sem nær taktinum í
samfélaginu. Við höfum verið að fjalla um
endurskipulagningu RÚV að undanförnu. Ef
sú endurskipulagning felur það meðal ann-
ars í sér að sett verði meira fé í innlenda
dagskrárgerð þá er mikið fengið með slíkri
uppstokkun.

L&S: Hvernig sérðu fyrir það að þetta verði
gert?
ÞKG: Ég sé fyrir mér að Sjónvarpssjóðurinn
sem við höfum komið á fót verði efldur í
áföngum á næstu árum. Ég get hinsvegar
ekki lofað auknum framlögum í hann á
næsta ári. Við þurfum líka að finna leiðir til
að gera sjónvarpsstöðvunum – og þá
sérstaklega Ríkisútvarpinu, því ég vil ekki
skipta mér of mikið af einkastöðvunum –
kleift að kaupa meira af innlendum fram-
leiðendum. En það er vissulega markmið
okkar að stækka Sjónvarpssjóðinn, hvenær
og hvernig ræðst af stöðu ríkiskassans.

L&S: Er þetta ekki einfaldlega spurning um
ákveðna forgangsröðun? 
ÞKG: Jú, ég er sammála því. Ef við horfum á
allt það fjármagn sem fer til lista og menn-
ingarmála í landinu þá er það ekkert smá-
ræði. En ég tel ekki að ákvarðanir um for-
gangsröðun eigi aðeins að koma með boð-
valdi að ofan. Það er mikilvægt að hafa um
þetta samvinnu við listageirann í heild. Væru
menn til dæmis reiðubúnir að sameinast um
að láta ákveðna listgrein hafa forgang um
tíma af þeirri heildarupphæð sem veitt er til

lista í landinu? 

L&S: Nú hefur Bandalag íslenskra lista-
manna oft ályktað á undanförnum árum
um mikilvægi þess að efla framleiðslu leik-
ins sjónvarpsefnis. Þarna hafa því lista-
menn í landinu ákveðið að sameinast um
forgang ákveðinnar listgreinar. Er þá ekki
boltinn í raun hjá ykkur?
ÞKG: Gott og vel. En það sem ég var að vekja
athygli á er að ríkið ver miklu fé til menning-
armála. Því verður að forgangsraða í heild
sinni á einhvern ákveðinn hátt. Það er alltaf
hægt að koma af hlíðarlínunni og halda því
fram að það þurfi að forgangsraða hér eða
þar. Það finnst öllum ekkert mál að álykta
um allskonar hluti bara ef ríkið borgar brús-
ann. Það væri hinsvegar mjög auðvelt að
vera stjórnmálamaður ef ekki þyrfti að hugsa
um peningana. Okkur sem erum gæslumenn
ríkissjóðs ber skylda til þess að finna ákveðið
jafnvægi. Ég tel að almennt hafi verið staðið
mjög vel að fjárveitingum til mennningar-
mála á Íslandi síðastliðna tvo áratugi eða svo,
enda höfum við orðið vitni að mikilli
sprengingu í listum á undanförnum árum.

L&S: Hvenær telur þú að vænta megi
aðgerða frá stjórnvöldum í þessum málum
og í hverju verða þær aðgerðir fólgnar?
ÞKG: Framundan er ákveðin vinna varðandi
ríkisfjármálin, við þurfum að geta séð
svolítið inní framtíðina varðandi það sem
við höfum úr að spila og í þeim efnum þarf
auðvitað að taka tillit til fjölmargra þátta. Á
þessu stigi er of snemmt að nefna ákveðnar
tímasetningar varðandi aðgerðir í málefnum
kvikmynda og sjónvarps en vinnan stendur
yfir. Ég tel vel koma til greina að byggt verði
á anda samkomulagsins frá ’98 og að leikið
sjónvarpsefni verði sett í það púkk. Síðan
verði einfaldlega samkomulagsatriði milli
aðila hvernig fjármagnið skiptist, hvað fari í
bíómyndir, heimildarmyndir og stuttmyndir
annarsvegar og hvað fari í leikið sjónvarps-
efni hinsvegar. En fyrst um sinn verð ég að
biðja um ákveðna biðlund, að okkur verði
leyft að klára þessa vinnu.

L&S: Hvernig standa kvikmyndagerðar-
menn undir þeirri ábyrgð sem þeim er falin
gagnvart meðferð þess fjár sem þeim er
veitt úr ríkissjóði að þínu mati?
ÞKG: Það sem mér finnst kannski mikil-
vægast er að menn beri gæfu til að standa
saman og hlúa að listgreininni. Ég segi ekki
að menn berist á banaspjótum en stundum
finnst manni nóg um gauraganginn í
kvikmyndagerðinni. Það getur verið gott að
horfa svolítið út fyrir túngarðinn. Slíkt getur
gagnast mjög heildarhagsmunum greinar-
innar. Það er mikill styrkur í samheldninni
og þannig verður málflutningur ykkar sterk-
ari gagnvart stjórnvöldum. Að þessu sögðu
hafa auðvitað stórkostlegir hlutir verið að
gerast í íslenskri kvikmyndagerð og það
hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með
þessum góða árangri ykkar.

V I Ð T A L

ÞORGERÐUR KATRÍN:

“Á þessu stigi er of snemmt 
að nefna ákveðnar 

tímasetningar varðandi 
aðgerðir í málefnum 

kvikmynda og sjónvarps 
en vinnan stendur yfir. 

Ég tel vel koma til 
greina að byggt verði á 
anda samkomulagsins 

frá ’98 og að leikið 
sjónvarpsefni verði sett 

í það púkk.”
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N O R D I S K P A N O R A M A

Þ
essi stærsta hátíð sinnar tegundar á
Norðurlöndunum flakkar á milli fimm
norrænna borga, Malmö, Árósa,

Björgvinjar og Oulu í Finnlandi auk
Reykjavíkur. Þetta er í þriðja skiptið sem
hátíðin fer fram hér á landi, en henni er stýrt
af Filmkontakt Nord. Kvikmyndamiðstöð
Íslands og Reykjavíkurborg koma einnig að
framkvæmdinni að þessu sinni. Stjórnandi
hátíðarinnar í ár er Eva María Jónsdóttir en
tugir manna koma að skipulagi,  myndavali
og öðru utanumhaldi.

Mikið stendur til
Hátíð þessi er geysilega umfangsmikil en

alls koma um 300 gestir frá öllum Norður-
löndunum (og víðar) til hennar. Allar kvik-
myndasýningar eru opnar almenningi.

Gróft á litið skiptist hún í fimm hluta:
Keppni heimildarmynda, keppni stutt-
mynda, hliðardagskrár, málþing, fjármögn-
unarmessu og markað. Menntamálaráðu-
neytið veitir 500.000 kr. peningaverðlaun til
bestu heimildarmyndarinnar og Norðurljós
veita sömu upphæð til bestu stuttmyndar-
innar. Áhorfendaverðlaun hátíðarinnar,

200.000 kr., eru í boði Ríkisútvarpsins.

Rjóminn í norrænum stutt- og
heimildarmyndum

Eitt helsta markmið Nordisk
Panorama er að fleyta rjómann
af því besta sem gert er á sviði
stutt- og heimildarmynda á
Norðurlöndum. Þannig voru
samtals 64 myndir valdar til
þátttöku af þeim tæplega 450
sem sendar voru inn, 23
heimildarmyndir og 41 stutt-
mynd. Íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn eiga alls 6 myndir
á hátíðinni en fjöldi íslenskra
mynda hefur aldrei verið jafn
mikill og nú á Nordisk Pano-
rama.

Þessar myndir eru stuttmyndirnar Who’s
Barði? eftir Ragnar Bragason, Síðustu orð
Hreggviðs eftir Grím Hákonarson, Síðasti
bærinn í dalnum eftir Rúnar Rúnarsson,
Peningar eftir Sævar Sigurðsson, Vín
hússins eftir Örn Marinó Arnarson og
Þorkel Harðarson og heimildarmyndin Love

is in the Air eftir Ragnar Bragason.

Allskyns góðgæti í boði
Í hinum fjölmörgu hliðardagskrám hátíð-

arinnar er að finna margskonar aðrar mynd-
ir, t.d. syrpa frá Balkanskaga, úrval evrópskra
stuttmynda, nokkrar splunkunýjar og ný-
legar íslenskar stutt- og heimildarmyndir,
dagskrá með barnamyndum og syrpa af
“heitum (evrópskum) heimildarmyndum”
sem hlotið hafa sæg verðlauna að undan-
förnu. Þá mun kvikmyndafélagið Lortur
standa fyrir svokölluð “bílskúrsbíói” í sam-
vinnu við Bíó Reykjavík meðan á hátíðinni
stendur (sjá www.lortur.org). 

Málþing um margskonar efni
Undir hatti Nordisk Panorama munu fara

fram ýmiskonar málþing sem sérstaklega er
beint að fagfólki í greininni. “Bridging the
divide” tekur á markaðsmálum heimildar-
mynda á alþjóðlegum vettvangi, hvað er að
seljast og hvernig á að komast inná hátíðir;
“Ten Ways to 35mm” fjallar um hvaða leiðir
eru í boði þessa dagana varðandi upptöku og
eftirvinnslu ódýrra kvikmynda, en með staf-
rænni tækni eru að opnast afar fjölbreyttar
leiðir í þessum efnum; “Preperation and
Ethics of Documentaries” er um reynslu
nokkurra kvikmyndagerðarmenn af flókn-
um og viðkvæmum viðfangsefnum; “Focus
on Documentaries” fæst við dreifingu heim-
ildarmynda í gegnum bókasöfn og notkun
þeirra í menntakerfinu; og “Workshop on
Women in Films and Filmmaking” beinir
sjónum að hlutverki og stöðu kvenna/kyns í
kvikmyndagerð.

Fjármögnunarmessa og markaður
Fjármögnunarmessan Nordisk Forum for

Co-Financing of Documentaries hefur verið
fastur liður á hátíðinni síðan 1994, en hún er
ein helsta fjármögnunarleið norrænna
heimildarmynda. Á messunni eru allt að 26
verkefni “pitchuð” á 30-40 fjárfesta frá

sjónvarpsstöðvum, kvikmynda-
sjóðum og öðrum aðilum. Þessi
messa hefur þótt gefa góðra
raun því allt að 70% verk-
efnanna finna stuðning á þess-
um vettvangi.

Nordisk Panorama rekur
einnig markað fyrir stutt- og
heimildarmyndir meðan á hát-
íðinni stendur, en þar eru
hundruðir titla í boði. Film-
kontakt Nord býður í þessu
skyni fjölmörgum aðstand-
endum kvikmyndahátíða og
evrópskum efniskaupendum til
hátíðarinnar.

Þá er ónefndur dagskrárliðurinn “Out of
Category” þar sem sýndar verða ýmsar
tilraunamyndir í Listasafni Reykjavíkur.

Nánari upplýsingar um Nordisk Pano-
rama, einstaka dagskrárliði og þær myndir
sem í boði eru að þessu sinni má finna á
www.nordiskpanorama.com.                        

Hátíð í bæ
Stutt- og heimildarmyndahátíðin Nordisk Panorama er nú
haldin í fimmtánda skiptið og að þessu sinni í Reykjavík,
dagana 24.-28. september. 

Úr opnunarmynd Nordisk Panorama, “Skagafjörður” eftir Peter Hutton. Myndin hefur einnig verið
valin til þátttöku á Toronto hátíðinni.

Eva María Jónsdóttir
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LAUS UMRÆÐA 
Á NÝJUM 

VEF LANDS
& SONA

“Í starfi mínu sem kvikmyndagagnrýnandi
hef ég stundum fallið í þá staðleysu-
gryfju að reyna að leiðbeina listamönn-
unum um hvað þeir hefðu átt að gera og
hvernig. Sem sé eytt orðum í að lýsa
þeirri bíómynd sem ég hefði viljað sjá í

stað þess að binda mig við verkið
sjálft. Leikstjórar eru yfirleitt

lítt hrifnir af svoleiðis
rembingi og villuslóða-keyrslu. Ég hef ekki

síst af þessum sökum fengið klassísk
viðbrögð eins og "Af hverju gerirðu bara
ekki sjálfur bíómynd fyrst þú þykist vita
hvernig á að gera þær?" 
Ólafur H. Torfason/ 
Draumurinn um Toronto 2020

W W W . L O G S . I S

Land & synir eignaðist aðsetur á
netinu í desember 2003 á slóðinni
www.logs.is. Frá þeim tíma hefur mikil
og fjörug umræða um íslenska kvikmynda-
og sjónvarpsgeirann staðið yfir á vefnum,
auk reglulegs fréttaflutnings af því sem
er að gerast í þessum heimi. Vefurinn
fær um 5.000 heimsóknir í hverjum
mánuði. Hér á opnunni gefur að líta
nokkur ummæli sem birst hafa á vef L&S
frá því hann fór í loftið. Viljir þú lesa
meira skal bent á vefinn, sláðu inn leitar-
orð - t.d. nafn höfundar eða greinar - og
þá ætti viðkomandi grein að dúkka upp.

“Það er að vísu yfirleitt ekki talið þurfa að taka það

fram að innlenda dagskrárstefnu skuli sjónvarps-

stöðvar stunda með skipulögðum hætti, en víða tekið

fram að innlendir framleiðendur skuli eiga nær þriðjung í

dagskrá - fyrir utan fréttir og íþróttir. Þetta er gert til að koma

fótum undir innlendan iðnað og þykir skynsamlegt víðast

hvar, styður atvinnulíf í myndiðnaði landanna. En slíkt

gerist nú ekki hér. Þær eru ekki að hafa miklar áhyggjur af

því Valgerður og Þorgerður. Innlendum framleiðendum!!!

So so so. Strjúka pilsin bara niðrum lendar sér og

gera sig ábyrgar í framan og setja

talandann í gang.” Páll Baldvin

Baldvinsson/En hvað með

einkastöðvarnar? 
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"...hvað gerist þegar frétta- og dagskrár-

gerðarmenn vilja fjalla um mál, sem hvorki

Húsasmiðjan eða Landsbankinn vilja

styrkja? Ég er þeirrar skoðunar að þetta sé

hreinlega lífshættuleg þróun fyrir

lýðræðislega umræðu í landinu.

Eini mælikvarðinn sem nú er

settur á framleiðslu efnis, er að

það sé skemmtilegt, höfði til

sem flestra og sé í samræmi

við skoðanir eða viðhorf

verkkaupans.”

Þorsteinn J. Vilhjálmsson/

Breyttir tímar breyta engu

“Maður
er dáldið dasaður eftir

svona festíval. Ég hef ekki séð
Íslendingana í nokkra daga. Síðast

þegar spurðist til þeirra var sá sem er
alltaf fullur fullur, sá sem gengur vel var að

kveðja dreifingaraðila með orðunum see you
in Cannes!, sá vandræðalegi var enn dáldið
vandræðalegur, sá flóttalegi flóttalegur en
sáttur sýndist mér, sá sem lærir í
Bandaríkjunum með sleikt hár, sá sem

lærir í Prag með úfið. Allir orðnir
aðeins eldri.” Haukur Már

Helgason/Bréf frá Berlín:
síðasta bréfið

Ísland er eina landið á vesturhveli jarðar

sem framleiðir lítið sem ekkert leikið

sjónvarpsefni um sögu sína eða samtíma.

Hér vex úr grasi kynslóð eftir kynslóð án

þess að sjá nokkru sinni samfélag sitt og

menningu speglast í þessum öflugasta

fjölmiðli sem til hefur verið. Kynslóðir sem

aldrei eignast söguhetjur eða fyrirmyndir í

sjónvarpi sem tala íslensku. Þetta menn-

ingarástand er okkur ekki samboðið. En

hvers vegna framleiðum við ein þjóða

ekkert leikið sjónvarpsefni? Höfum við

engar sögur að segja? Kunnum við ekki til

verka?”  Björn Br.  Björnsson/ 

Menningarleg fátækt
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“Á síðustu þremur áratugum hefur verið sköpuð kvik-

myndalist í landinu, það hefur verið komið á fót kvik-

myndaiðnaði. Sjóðir hafa verið stofnaðir, aragrúa

manna kennt og þeim sköpuð atvinna og ótrúlegt

fjármagn flutt inn í landið. Íslandi hefur verið skapað

nafn í alþjóðlega kvikmyndasamfélaginu, leikurum

okkar gefið tækifæri til að spreyta

sig á öðrum vettvangi og svo

vidare og svo vidare. Þetta hafa

kvikmyndagerðarmenn gert.

Örfáir kvikmyndagerðarmenn,

ef sannleikurinn er sagður.

Þeir, sem hafa unnið óslitið og

barist þreytulaust árum saman,

eru ekki margir. Þeir eru fleiri

sem standa á mörkum kviksyndis-

ins og hrópa: "Við þurfum þéttari

stuðning, fleiri tækifæri og betra

starfsumhverfi." Kristín

Atladóttir/"'Ég skal mála allan

heiminn (elsku mamma)"

“Undanfarin ár hef ég oft leitt
hugann að karlímyndinni í
íslenskum kvikmyndum. Hvar
eru hetjurnar, úrræðagóðir,
atkvæðamiklir og heiðarlegir
menn? Frá upphafi hefur borið
mest á andhetjum sem aðal-
persónum í íslenskum kvikmyndum. Karlmönnum sem eru
liðleskjur, margir hverjir óheiðarlegir, latir, sjálfselskir, halda
fram hjá, eru oft á tíðum algjör kvikindi og ekkert á þá að
treysta. Eða bara aumingjar með hor sem láta kellingar
ráðskast með sig.” 
Sigríður Pétursdóttir/Þá riðu hetjur um héruð... 

“Ég skil Þorvald þannig að hann sé að benda á að

stuttmyndin sé eini vettvangurinn sem kvikmyndagerðarmenn

eiga enn til að iðka miðil sinn með

viðlíka listrænu frelsi og listamenn í öðrum greinum

hafa. Hann færir okkur þá bjartsýni sína, að ef við

færum að gera "langmyndir" með sömu listrænu

kröfum á okkur sjálf og aðrir listamenn gera og létum

okkur ekki nægja að "segja góða sögu" á þann hátt

sem nú er viðtekinn, þá myndu áhorfendur fylgja

okkur. Þetta er heillandi hugsun og ég er haldinn

þeirri óskhyggju að núverandi ástand líði hjá einsog

allt ástand gerir. LárusÝmir Óskarsson/

Framvinduleysið

“Samanborið við myndlistarheim-

inn sem ég þekki nokkuð vel, sýnist

mér kvikmyndagerð stödd á fremur

undarlegum slóðum. Meðan mynd-

listin fagnar meira form- og hug-

myndafrelsi en nokkru sinni, virðist

ekki þverfótandi fyrir skráðum og óskráðum reglum í kvikmyndabrans-

anum sem óspart eru notaðar til að berja á mönnum. Ýmist til að kæfa

hugmyndir í fæðingu eða býsnast yfir orðnum hlut. Það er svo óendan-

lega margt sem "ekki má", "varast þarf", "gengur ekki" og "sem fólk vill

ekki sjá", að mann sundlar við tilhugsunina um að leggja einhvern tíma

af alvöru út í kvikmyndakviksyndið.” Þorvaldur Þorsteinsson/"Það

er meðal annars það sem ekki má..." - Eða örlítill óður til

stuttmyndarinnar

“Í raun skiptir það litlu máli hvort kvikmyndagerðarmennirnir
lögðu upp með þær spurningar sem fræðimaðurinn leggur upp
með. Eins og á við um alla miðla er merking þeirra einhvers
konar blanda af höfundi þeirra og skynjun og viðhorfum
áhorfandans. Svo getur það að sjálfsögðu gerst að höfundurinn
ætli að segja eitthvað ákveðið en að honum takist það bara ekki
og að hann segi í raun eitthvað allt annað. Ber þá að eltast við
ætlun höfundar eða boðskap verksins? Svarið er líklega hið
síðarnefnda. Merkingin verður nefnilega ekki til hjá höfundinum heldur hjá áhorfandanum og því
er það í höndum áhorfendanna ekki höfundanna að meta hvort túlkunin gangi upp eða ekki.”
Þorkell Ágúst Óttarsson/Um áreiðanleika kvikmyndarýninnar

Hvernig væri íslensk kvikmyndagerð
í laginu, og hvernig kvikmyndir
væru gerðar á þessari eyju, ef
öllum þátttakendum
væri ekki svona annt
um "fagmennsku"? Ef
bransaliðar hefðu ekki
græna glóru um rétt
sniðið handrit, vel
gerða fjárhagsáætlun,
ráðningarsamninga -
sanna verkaskiptingu
framleiðanda, leik-
stjóra, höfundar, tökumanns... - en
hegðuðu sér í samræmi við að
listsköpun er langtum skyldari leik
en vinnu? Haukur Már Helga-
son/Nígería hundrað, Ísland
hálft

W W W . L O G S . I S
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RAÐAÐ EFTIR AÐSÓKN.
* Frumsýnd 2002, stór hluti aðsóknar 2003.

+ Heimildarmynd
# Leikin heimildarmynd, upplýsingar frá framleiðanda

Stella í framboði* (Umbi) 30.059.450 30.644
Nói albínói (Zik Zak kvikmyndir) 16.852.200 18.766
Didda og dauði kötturinn (Ísmedia) 6.871.550 10.041
Hlemmur*+ (Ólafur Sveinsson) 1.410.050 1.917
Njálssaga # (Njálssaga ehf.) 955.750 1.792
Mótmælandi Íslands + (20 geitur) 596.850 999
Stormviðri (Sögn-meðframl.) 971.400 996
Usss 108.100 460
Salt (soandbrad/Cut’n’paste) Vantar Vantar
Fyrsti apríll (Haukur M./Ísl. kvikmyndasamsteypan) Vantar Vantar

MYND (FRAMLE IÐANDI ) INNKOMA        AÐSÓKN

Aðsókn á íslenskar kvikmyndir 2003

LANDAFUNDIR: Óhætt er að segja að Nói
albínói hafi vakið athygli víðsvegar um
heimsbyggðina á síðasta og þessu ári.

Edduverðlaunin 2003 fóru fram á Nordica
hótel, föstudagskvöldið 10. október við

hátíðlega athöfn. 

Eftirtalin verk og einstaklingar hlutu
Edduverðlaunin árið 2003:

LEIKARI ÁRSINS:
Tómas Lemarquis fyrir Nóa albínóa

LEIKKONA ÁRSINS:
Sigurlaug (Didda) Jónsdóttir fyrir

Stormviðri
LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI:

Þröstur Leó Gunnarsson fyrir Nóa albínóa
LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI:

Edda Heiðrún Backman fyrir
Áramótaskaupið 2002

SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS:
Sjálfstætt fólk

Umsjón: Jón Ársæll Þórðarsson. Dagskrár-
gerð: Jón Ársæll Þórðarsson og Steingrím-

ur Jón Þórðarson. Framleiðandi: Stöð 2
SJÓNVARPSFRÉTTAMAÐUR ÁRSINS:

Ómar Ragnarsson Sjónvarpinu
HEIMILDARMYND ÁRSINS:

Hlemmur
Stjórnandi: Ólafur Sveinsson. Framleið-

endur: Gerd Haag, Ólafur Sveinsson
HLJÓÐ OG MYND:

Sigurrós fyrir tónlist í Hlemmi
ÚTLIT MYNDAR:

Jón Steinar Ragnarsson fyrir leikmynd í
Nóa albinóa

HANDRIT ÁRSINS:
Dagur Kári Pétursson fyrir Nóa albinóa

LEIKSTJÓRI ÁRSINS:
Dagur Kári Pétursson fyrir Nóa albinóa

BÍÓMYND ÁRSINS:
Nói albínói

Leikstjóri: Dagur Kári Pétursson. Handrit:
Dagur Kári Pétursson. Framleiðendur:

Skúli Malmquist og Þórir Snær Sigurjóns-
son/Zik Zak kvikmyndir. 
STUTTMYND ÁRSINS:

Karamellumyndin
Leikstjóri: Gunnar B. Guðmundsson.

Handrit: Gunnar B. Guðmundsson.
Framleiðandi: Davíð Már Bjarnason, Óskar

Þór Axelsson/Þeir tveir 
TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS:

Mess it up (Quarashi)
Leikstjóri: Gaukur Úlfarsson.

Framleiðandi: Skífan
HEIÐURSVERÐLAUN 2003:

Knútur Hallsson 
fyrrverandi ráðuneytisstjóri fyrir framlag

sitt til kvikmyndamála á Íslandi
SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS:

Gísli Marteinn Baldursson, Sjónvarpinu
FRAMLAG ÍSLANDS TIL

ÓSKARSFORVALS:
Nói albínói

VERÐLAUNAHAFAR

EDDUNNAR
2 0 0 3

S
tella í framboði var vissulega að-
sóknarmesta innlenda mynd síðasta
árs í kvikmyndahúsum, en það er

engum blöðum um það að fletta að
fyrsta bíómynd Dags Kára Péturssonar,
Nói albínói, telst mynd ársins 2003. Ekki
aðeins sópaði hún til sín verðlaunum á
síðustu Edduhátíð heldur hlaut hún
einnig fjölda verðlauna á erlendum kvik-
myndahátíðum og var seld til fjölmargra
landa. Nói fékk til dæmis frábærar við-
tökur á stórum mörkuðum eins og í
Bandaríkjunum og í Bretlandi. Hvorki
meira né minna en fjórar ódýrar staf-
rænar bíómyndir voru frumsýndar á síð-
asta ári og gekk ein þeirra, barnamyndin
Didda og dauði kötturinn, ágætlega.
Önnur slík, Salt eftir Bandaríkjamann-
inn Bradley Rust Gray, hlaut ágæta
dóma og nokkur verðlaun á alþjóðlegum
hátíðum, þar á meðal hin svokölluðu
Caligari verðlaun fyrir framsækna kvik-
myndagerð sem veitt eru á Berlínarhát-

íðinni. 
Bylgja heimildarmynda í kvik-

myndahúsum virðist í rénum, allavega
um sinn, en aðeins tvær slíkar voru
sýndar í bíóunum 2003, samanborið við
níu árinu áður. Mynd Ólafs Sveinssonar,
Hlemmur, var frumsýnd í desember
2002 og hlaut Menningarverðlaun DV
snemma árs 2003 og Edduna síðar á
árinu. Mótmælandi Íslands eftir Þóru
Fjeldsted og Jón  Karl Helgason vakti
einnig athygli, enda viðfangsefnið Helgi
Hóseasson, umdeild persóna. Þá sýndi
Björn Br. Björnsson verk sitt Njálssögu í
kvikmyndahúsunum. Um er að ræða
klukkustundarlanga mynd þar sem um
helmingur er sviðsettur kafli úr bókinni
en hinn helmingurinn felst í spjalli
lærðra Njálusérfræðinga. Mynd þessi er
hugsuð sem hluti af stærri seríu þar sem
öll bókin yrði tekin fyrir á þennan hátt
og verður athyglisvert að sjá hvort takist
að klára verkið.

Ár albínóans
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Eft i r ta l in  fyr i r tæki  eru í  f raml ínu 
ís lenska kvikmynda-  og s jónvarpsgeirans

Laugavegi 176, 105 Reykjavík
Sími: 561 2181
ax@centrum.is

Skipholt 50a, 105 Reykjavík
Sími: 561 0610
Fax: 561 0620

www.basecamp.is

Óðinsgata 20, 
101 Reykjavík
Sími: 561 3395
Fax: 552 3395
kristinatla@islandia.is

Bankastræti 11, 101 Reykjavík
Sími: 562 4615
Fax: 562 4615

www.icelandicfilmcompany.com

Kirkjutorgi 6a, 101 Reykjavík
Sími: 897 3382

www.poppoli.com

Ægisgötu 7
101 Reykjavík
Sími: 511 3550

www.caoz.is

Kvikmyndafélag
Íslands

Norðnorðvestur kvikmyndagerð ehf.
Viðarhöfða 6, 1110 Reykjavík

Sími: 567 9200 Fax: 567 9201
hilldur@nnw.is

Melgerði 2,200 Kópavogur
Sími: 567-9300 Fax: 567-9303

www.twilight.is

Sóltún 24,105 Reykjavík
Sími: 511 4590 Fax: 511 4595

www.pegasus.is

Laugavegur 176,
105 Reykjavík
Sími: 515 4600
Fax: 581 4802
www.sagafilm.is

Starmýri 2,108 Reykjavik
Sími: 5884820
www.postp.is

Síðumúla 12,108 Reykjavík
Sími: 588 8070
www.this.is/uss

Hverfisgata, 101 Reykjavík
Sími: 511 2019
thor@zikzak.is

Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sími: 595-3660

www.t2.is

Laufásvegur 54, 101 Reykjavík
Sími: 562 2180
Fax: 562 2182
www.seylan.is

Seylan

Vesturgötu 11a
101 Reykjavík
Sími: 511 2333
Fax: 511 2334
www.storm.is

Birkihlíð 22
105 Reykjavík
Sími 588 0741
www.upptekid.is

Brautarholt 8
105 Reykjavík
Sími: 562 6660
Fax: 562 6665

www.spark.is
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