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2   L A N D & S Y N I R

Eftirtalin fyrirtæki eru í framlínu íslenska kvikmynda- og sjónvarpsgeirans:

Mýrargötu 2, 101 Reykjavík
Sími: 561 2181

olaf@axfilms.com
www.axfilms.com

Nethyl 2a, 110 Reykjavík
Sími: 561 0610
Fax: 561 0620

www.basecamp.is

Grettisgata 87, 105 Reykjavík
Sími: 580 0300
www.filmus.is

Bankastræti 11
101 Reykjavík
Sími: 562 4615

www.kisi.is

POPPOLI
Garðastræti 2, 
101 Reykjavík
Sími: 552 9045

www.poppolipictures.com

Ægisgötu 7
101 Reykjavík
Sími: 511 3550
www.caoz.is

Kvikmyndafélag
Íslands

Melgerði 2, 
200 Kópavogur
Sími: 567-9300
www.twilight.is

Sóltún 24,105 Reykjavík
Sími: 414 2000

www.pegasus.is

Laugavegur 176
105 Reykjavík
Sími: 515 4600

www.sagafilm.is

Vatnagarðar 4,
105 Reykjavík

www.mystery.is

Hverfisgata 14a
101 Reykjavík
Sími: 511 2019
www.zikzak.is

Aðalstræti 8
101 Reykjavík
Sími: 414 3600
www.kapital.is

Mýrargötu 2, 
101 Reykjavík
Sími: 551 9898
www.seylan.is

Seylan

Víðihlíð 6
105 Reykjavík
Sími 588 0741

www.upptekid.is

Brautarholt 8
105 Reykjavík
Sími: 562 6660
Fax: 562 6665
www.spark.is

Klapparstígur 16
101 Reykjavík
Sími: 511 1510

www.truenorth.is

Bergstaðastræti 28 A
101 Reykjavík
Sími: 552 4456
www.gjola.is

Bergstaðastræti 81
101 Reykjavík
Sími: 561 0600

www.medialux.com

www.atlanticstudios.is
Sími: 555 1166

ais@ais.is / www.ais.is

Skúlaskeiði 28
220 Hafnarfirði
Sími: 555 0364
www.taka.is

www.stuttmyndadagar.is

Seljavegi 2, 101 Reykjavík
Sími: 445 5555

www.republik.is
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Útgefandi:

Íslenska kvikmynda- og
sjónvarpsakademían ehf., Túngötu
14, 101 Reykjavík. Með stuðningi

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Skjás
eins, Stöðvar tvö og Ríkisútvarpsins-

sjónvarps. 
________________________________

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Ásgrímur Sverrisson.

________________________________
Prentun: 

Prentheimar. 
________________________________
Land & synir kemur út árlega og er

dreift til allra meðlima Íslensku
kvikmynda- og sjónvarpsakadem-
íunnar, auk valdra aðila í stjórn-
kerfinu, menningargeiranum og

fjölmiðlum.
________________________________

Netfang ritstjóra:
asgrimur@asgrimur.is

________________________________
Vefur:

www.logs.is
________________________________

STJÓRNIR FÉLAGANNA:

STJÓRN ÍSLENSKU KVIKMYNDA-
OG SJÓNVARPSAKADEMÍUNNAR:

Formaður: Björn Br. Björnsson.
Gjaldkeri: Guðbergur Davíðsson.
Ritari: Reynir Lyngdal. Meðstjórn-

endur: Anna María Karlsdóttir,
Laufey Guðjónsdóttir, Friðrik Þór
Friðriksson, Hrafnhildur Gunnars-

dóttir. 

STJÓRN FÉLAGS
KVIKMYNDAGERÐARMANNA:

Formaður: Hjálmtýr Heiðdal. Vara-
formaður: Helena Ólafsdóttir. Ritari:
Þorkell Harðarson. Gjaldkeri: Guð-

bergur Davíðsson. Meðstjórnendur:
Guðrún Ragnarsdóttir, Hrafnhildur

Gunnarsdóttir, Sveinn M. Sveinsson.
Varamenn: Katrín Ingvadóttir,
Sigurgeir Orri Sigurgeirsson.

STJÓRN FRAMLEIÐENDA-
FÉLAGSINS SÍK: 

Formaður: Baltasar Kormákur.
Ritari: Skúli Malmquist. Gjaldkeri:
Kristín Atladóttir. Meðstjórnendur:
Friðrik Þór Friðriksson og Hrönn

Kristinsdóttir. Varamenn: Magnús
Viðar Sigurðsson, Ari Alexander. 

STJÓRN SAMTAKA
KVIKMYNDALEIKSTJÓRA:

Formaður: Friðrik Þór Friðriksson.
Gjaldkeri: Hilmar Oddsson. Ritari:
Óskar Jónasson. Meðstjórnendur:
Baltasar Kormákur, Silja Hauks-

dóttir.

Land&synir

w w w . l o g s . i s

V
ið stöndum á merki-
legum tímamótum.
Undanfarin ár hafa

verið mikill uppgangstími í
íslenskum kvikmynda- og
sjónvarpsbransa, verkefn-
um hefur fjölgað, erlendir
markaðir hafa opnast með
tilheyrandi auknum áhuga
á íslenskum myndum og
regluleg framleiðsla leikins

sjónvarpsefnis er orðin að veruleika samfara
aukningu í annarri dagskrárgerð. 

Efnahagsniðursveiflan mun hinsvegar setja
strik í reikning bransans, eins og þegar hefur
komið í ljós varðandi SkjáEinn. Jafnframt eru
blikur á lofti hjá hinum stöðvunum, vegna
samdráttar í auglýsingabirtingum. Þrýstingur á
stjórnvöld um að draga úr umsvifum RÚV á
auglýsingamarkaði hefur aukist og mennta-
málaráðherra hefur þegar gefið út meldingar í
þá áttina, þó ekki sé ljóst um aðgerðir. Mikil-
vægt er að þau mál verði skoðuð vandlega frá
öllum hliðum. Minni umsvif Sjónvarpsins á
auglýsingamarkaði mega ekki undir nokkrum
kringumstæðum verða til þess að skerða getu
þess til að sinna sínu mikilvægasta almanna-
þjónustuhlutverki; vandaðri innlendri dag-
skrárgerð af þeim toga sem einkastöðvarnar
sinna í minna mæli. Að auki má leiða að því
líkum að ef Sjónvarpið hætti að birta auglýsing-
ar, minnki framleiðsla þeirra til muna, með
slæmum afleiðingum fyrir afkomu margra ein-
staklinga og fyrirtækja í kvikmyndagerð. Það er
einnig brýnt að þjónustusamningur RÚV og
menntamálaráðuneytis frá 2006 verði endur-
skoðaður og skýrar kveðið á um skyldur RÚV
til að koma að fjármögnun bíómynda og heim-
ildamynda. Eyrnamerkja þarf ákveðnar upp-
hæðir árlega til slíkra kaupa, líkt og t.d. Danir
hafa gert með góðum árangri.

Fjárlög eru í mikilli óvissu þegar þetta er
skrifað, en brýnt er að staðið verði við sam-

komulagið frá 2006 um aukningu framlaga til
kvikmyndagerðar. Þar er gert ráð fyrir rúmlega
10% hækkun á næsta ári og veitir ekki af, því
nú hellast yfir almennar kostnaðarhækkanir og
allur erlendur kostnaður rýkur upp. 

Að auki ættu stjórnvöld að nota nú tækifærið
og tvöfalda endurgreiðslur vegna kvikmynda-
gerðar. 14%in hafa vissulega sannað gildi sitt en
nú er komin upp sú staða að Ísland er bæði
orðið mun ódýrara land en áður fyrir erlenda
kvikmyndaframleiðendur og þarf þar að auki
sannarlega á erlendri fjárfestingu að halda.
Hækkun endurgreiðslu myndi liðka þar til.

Síðast en ekki síst þurfa stjórnvöld að setja
markið enn hærra til framtíðar og fjárfesta stórt
í greininni. Íslenski kvikmynda- og sjónvarps-
geirinn er nýsköpunar- og sprotagrein, sem
með myndarlegum stuðningi, metnaði og stór-
hug gæti orðið að öflugri útflutningsvöru og
verið vettvangur nokkur þúsund starfa í land-
inu. Þegar hefur nokkuð áunnist, bíómyndir
okkar eru seldar víða og m.a. inná stóra mark-
aði, auk þess sem sjónvarpsþættir okkar eru
þegar byrjaðir að seljast á erlendum vettvangi,
þrátt fyrir skamma reynslu okkar af gerð slíks
efnis. Um Latabæjarævintýrið þarf svo ekki að
fjölyrða. Íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsefni
eru einfaldlega einn vaxtarsprotanna í íslensku
efnahagslífi og við höfum ekki efni á að styðja
ekki frekar við þær, eins og staðan er.

Bíómyndir okkar, þáttaraðir og heimilda-
myndir munu einnig gegna enn stærra hlut-
verki en áður í að færa bæði þjóðinni og um-
heiminum vitnisburð um lífið í þessu landi á
stórum skala sem smáum, nú þegar þjóðar-
sjálfsmynd og orðspor hefur beðið hnekki. Þá
er ég síst af öllu að tala um einhverskonar
áróðursboðskap í landkynningarstíl - nóg hefur
bullið verið í þeirri deildinni - heldur þvert á
móti, beinskeyttan sannleikann - eins og við
þurfum að horfast í augu við hann - eins og við
sjáum hann - og eins og við höfum sannfær-
ingu til að segja hann.

Framkvæmdastjórn Eddu 2008:
Björn B. Björnsson, Maríanna Frið-
jónsdóttir. Stjórn útsendingar: Helgi
Jóhannesson. Gestgjafi Eddu 2008:
Halla Vilhjálmsdóttir. Leikmynd og
innslög: Saga Events.

Í valnefndum sátu: Ari Alexander, Atli
Fannar Bjarkason, Guðný Halldórs-

dóttir, Gunnar B. Guðmundsson,
María Sigurðardóttir, Helga Margrét
Reykdal, Björn Þórir Sigurðsson,
Kristín Atladóttir, Steingrímur Karls-
son, Felix Bergsson, Guðrún Ragnars-
dóttir, Þröstur Helgason, Jón Þór
Hannesson, Guðjón Einarsson,
Hilmar Sigurdsson, Lovísa Óladóttir,
Sigtryggur Magnason, Hjálmtýr

Heiðdal, Sonja Jónsdóttir, Jónas R.
Jónsson, Guðmundur Bjartmarsson,
Gunnþóra Halldórsdóttir, Katrín Ingva-
dóttir, Marteinn Þórsson, Sigurgeir
Orri Sigurgeirsson, Júlíus Kemp,
Grímur Hákonarson, Reynir Lyngdal,
Maríanna Friðjónsdóttir.

Ásgrímur
Sverrisson

FRÁ RITSTJÓRA:

Afturábak eða áfram?

Aðstandendur Eddu 2008

Umsjón með kosningum til Edduverðlauna: Umsjón skoðanakönnunar um vinsælasta sjónvarpsmann ársins:

U
hef
þei
RÚ
af
au
aði
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V
egamyndaformið hefur
verið Friðriki Þór Frið-
rikssyni hugleikið. Flest-

ar mynda hans eru þeirrar
gerðar og markast einnig af
brotakenndum stemmnings-
lýsingum og andrúmslofti þar
sem skilin milli ímyndunar og
veruleika eru á reiki. Yfirskilvit-
legir atburðir koma yfirleitt eins
og sjálfsagðir inní söguheiminn
og augað beinist jafnan að fólki
sem dvelur í samfélagsjaðrin-
um.  

Friðrik Þór skipar einstakan
sess í íslenskri kvikmyndasögu.
Að öllum öðrum ólöstuðum
hefur hann átt hvað drýgstan
þátt í því að koma íslenskri
kvikmyndagerð á hið alþjóðlega
kort. Myndir hans hafa verið
margverðlaunaðar um allan
heim og reglulega halda alþjóð-
legar kvikmyndahátíðir yfirlitssýningar á
verkum hans. 

Hann byrjaði að gera kvikmyndir á
menntaskólaárunum og rak einnig á þeim
tíma Fjalaköttinn, kvikmyndaklúbb fram-
haldsskólanna, þar sem hann sýndi sjálfum
sér og öðrum mörg af meistaraverkum
kvikmyndasögunnar. Í framhaldi af því
starfaði hann um tíma sem kvikmynda-
gagnrýnandi og gaf út tímarit um kvik-
myndir. 

Á fyrrihluta níunda áratugsins gerði hann
nokkrar tilrauna- og heimildamyndir sem
vöktu töluverða athygli. Rokk í Reykjavík frá
1982, er sjálfsagt þeirra kunnust, en þar er
lýst á hráan og beinskeyttan hátt því and-
rúmslofti sem ríkti í borginni á pönktím-
anum. Nokkru áður sýndi hann í Háskóla-
bíói stutta mynd þar sem helgasta véi ísl-
enskrar menningar, sjálfri Brennu-Njáls-
sögu, var flett síðu fyrir síðu uns kom að
sjálfri brennunni á Bergþórshvoli. Þá var
kveikt í bókinni. Tiltækinu var misvel tekið!

Kúrekar norðursins er önnur eftirminni-
leg heimildamynd frá þessum tíma, elsku-
legt og ærslafullt portrett af súrrealískri
kántríhátíð á Skagaströnd. 

1987 frumsýndi hann fyrstu leiknu bíó-
mynd sína, Skytturnar, harmsögulega vega-
mynd, kryddaða kolsvörtum húmor, um
tvo vegvillta menn í leit að samastað. Skytt-
urnar var meðal fyrstu íslensku kvikmynd-
anna til að vekja athygli á erlendum vett-
vangi. 

Fjórum árum síðar birtist hin ástsæla
Börn náttúrunnar, önnur vegamynd um tvö
gamalmenni sem hníga til síns uppruna
vestur á fjörðum. Myndin var tilnefnd til
óskarsverðlauna og er einhver mest verð-
launaða mynd íslenskrar kvikmyndasögu.

1994 sendir hann svo frá sér Bíódaga, þar
sem hann byggir á bernskuminningum sín-
um og lýsir þannig tilurð hins nútíma
sagnaþuls, kvikmyndaleikstjórans. 

Ári síðar kemur Á köldum klaka, þar sem
japanskur ferðalangur lendir í gaman-

sömum menningarárekstrum
við íslenska drauga - þessa
heims og annars.

Djöflaeyjan, kraftmikill blús
eftir skáldsögum Einars Kára-
sonar um braggafólkið, slær
hressilega í gegn 1996 og Englar
alheimsins, eftir skáldsögu
Einars Más Guðmundssonar
um mann sem hverfur inní
sjálfan sig af völdum geðrænna
kvilla, verður jafnvel enn vin-
sælli árið 2000. Báðar þessar
myndir hittu á einhverja sér-
staka taug hjá þjóðinni. 

Þá gerði hann vegamyndina
Fálka 2002, þar sem hinn
góðkunni bandaríski leikari
Keith Carradine fór með aðal-
hlutverkið í sögu um mann
sem snýr á fornar slóðir til að
binda endi á líf sitt en fær
óvænt tækifæri uppí

hendurnar. 
2004 gerði hann svo Næsland, um tvö

þroskaheft ungmenni sem leita hamingj-
unnar á ólíklegustu stöðum.

Um þessar mundir er hann að klára Sól-
skinsdreng, heimildamynd um ungan pilt
með einhverfu og framundan er bíómyndin
Mamma Gógó, þar sem hann fjallar um
samband kvikmyndaleikstjóra við móður
sína.

Friðrik Þór hefur jafnframt verið einn
öflugasti kvikmyndaframleiðandi landsins
og sem slíkur komið að gerð tuga kvik-
mynda, bæði hérlendis og erlendis. 

Þá hefur hann lengi verið í fararbroddi
hagsmunabaráttu kvikmyndagerðarmanna
og gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum á
þeim vettvangi.

Friðrik Þór Friðriksson fær heiðursverð-
laun ÍKSA 2008 fyrir framúrskarandi fram-
lag sitt til íslenskra kvikmynda, kvikmynda-
framleiðslu og starfa að hagsmunamálum
kvikmyndagerðarmanna.

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON KVIKMYNDALEIKSTJÓRI,
ER HANDHAFI HEIÐURSVERÐLAUNA ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSAKADEMÍUNNAR 2008

Barn djöflaeyjunnar

Helsti bakhjarl Edduverðlaunanna:

L&S no 44  12.11.2008  10:51  Page 5



L&S no 44  12.11.2008  10:51  Page 6



L&S no 44  12.11.2008  10:51  Page 7



L&S no 44  12.11.2008  10:51  Page 8



L A N D & S Y N I R  9

T I L N E F N I N G A R  T I L E D D U V E R Ð L A U N A  2 0 0 8

KVIKMYND ÁRSINS
Brúðguminn 

Reykjavík – Rotterdam 
Sveitabrúðkaup 

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS
Dagvaktin 

Latibær 
Mannaveiðar 

Pressa 
Svartir englar 

HEIMILDAMYND ÁRSINS
Ama Dablam, Beyond the Void 

Dieter Roth Puzzle 
Kjötborg 

Spóinn var að vella 
Þetta kalla ég dans 

STUTTMYND ÁRSINS
Harmsaga 

Hnappurinn 
Smáfuglar 

LEIKKONA ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI 
Didda Jónsdóttir

(Skrapp út) 

Margrét Vilhjálmsdóttir
(Brúðguminn) 

Sólveig Arnardóttir
(Svartir englar)

LEIKARI ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI 
Baltasar Kormákur 

(Reykjavík – Rotterdam)

Hilmir Snær Guðnason 
(Brúðguminn)

Pétur Einarsson 
(Konfektkassinn)

LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI
Hanna María Karlsdóttir 

(Sveitabrúðkaup) 

Ilmur Kristjánsdóttir 
(Brúðguminn)

Ólafía Hrönn Jónsdóttir 
(Brúðguminn)

LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI
Jóhann Sigurðarson 

(Brúðguminn)

Ólafur Darri Ólafsson 
(Brúðguminn)

Þröstur Leó Gunnarsson 
(Brúðguminn)

BÚNINGAR ÁRSINS
Helga I. Stefánsdóttir 

(Brúðguminn)

Helga Rós V Hannam 
(Reykjavík – Rotterdam)

María Ólafsdóttir 
(Latibær)

GERFI ÁRSINS
Áslaug Dröfn Sigurðardóttir 

(Reykjavík – Rotterdam)

Ásta Hafþórsdóttir 
(Latibær)

Ragna Fossberg 
(Spaugstofan)

HLJÓÐ ÁRSINS
Björn Viktorsson / Steingrímur 

Eyfjörð / Bogi Reynisson 
(Rafmögnuð Reykjavík)

Kjartan Kjartansson 
(Reykjavík – Rotterdam)

Nicolas Liebing / Björn Victorsson
(Latibær)

KLIPPING ÁRSINS
Elísabet Ronaldsdóttir 
(Reykjavík – Rotterdam)

Sverrir Kristjánsson 
(Dagvaktin)

Valdís Óskarsdóttir 
(Sveitabrúðkaup)

KVIKMYNDATAKA ÁRSINS
Bergsteinn Björgúlfsson 

(Brúðguminn)

Kjell Vasdal 
(Duggholufólkið)

Tumo Hurti 
(Harmsaga)

LEIKMYND ÁRSINS 
Atli Geir Grétarsson / Grétar Reynisson

(Brúðguminn)

Haukur Karlsson 
(Reykjavík – Rotterdam)

Snorri Freyr Hilmarsson 
(Latibær)

TÓNLIST ÁRSINS
Barði Jóhannsson 

(Reykjavík – Rotterdam)

Sigurður Bjóla / Jón Ólafsson 
(Brúðguminn)

The Tiger Lillies 
(Sveitabrúðkaup)

HANDRIT ÁRSINS
Arnaldur Indriðason / Óskar Jónasson

(Reykjavík – Rotterdam)

Baltasar Kormákur / Ólafur Egill Egilsson
(Brúðguminn)

Jóhann Ævar Grímsson / Jón Gnarr /
Jörundur Ragnarsson / Pétur Jóhann

Sigfússon / Ragnar Bragason 
(Dagvaktin)

LEIKSTJÓRI ÁRSINS
Baltasar Kormákur 

(Brúðguminn)

Óskar Jónasson 
(Reykjavík – Rotterdam)

Ragnar Bragason 
(Dagvaktin)

SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS
Egill Helgason  

Eva María Jónsdóttir 
Jóhannes Kr Kristjánsson 

FRÉTTA- EÐA 
VIÐTALSÞÁTTUR ÁRSINS

Kompás 
Stöð 2

Silfur Egils 
Sjónvarpið

Sjálfstætt fólk 
Stöð 2

Út og suður 
Sjónvarpið

10 bestu 
Stöð 2 Sport

MENNINGAR- EÐA 
LÍFSTÍLSÞÁTTUR ÁRSINS

Ítalíuævintýri Jóa Fel 
Stöð 2

Káta maskínan 
Sjónvarpið

Kiljan 
Sjónvarpið

SKEMMTIÞÁTTUR ÁRSINS
Gettu betur 

Sjónvarpið

Gott kvöld 
Sjónvarpið

Logi í beinni 
Stöð 2

Svalbarði 
SkjárEinn 

Útsvar 
Sjónvarpið

VINSÆLASTI
SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS

Kosið verður um fimm efstu úr skoðanakönnun
Capacent Gallup og netkosningu á Vísi.is, í

símakosningu í beinni á Eddunni.

HEIÐURSVERÐLAUN ÍKSA 2008
Friðrik Þór Friðriksson

fyrir framúrskarandi framlag sitt til íslenskra
kvikmynda, kvikmyndaframleiðslu og starfa að

hagsmunamálum kvikmyndagerðarmanna.

_______________________________

Verðlaunin verða veitt í Háskólabíói
sunnudagskvöldið 16. nóvember. 
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Leiknar seríur hefja göngu sína

Í
kringum Edduna í fyrra, var tilkynnt um samning milli RÚV og
Ólafsfells, fyrirtækis Björgólfs Guðmundssonar, um fjármögn-
unarsamstarf á sviði leikins sjónvarpsefnis. Gert var ráð fyrir að

verja allt að 300 milljónum króna til slíks efnis á næstu þremur
árum og átti hvor aðili að skaffa helming fjárins. Fyrsta verkefnið til
að njóta góðs af þessum samningi var Mannaveiðar Björns B.
Björnssonar, fjögurra þátta spennusería sem sýnd var í Sjónvarpinu
í mars og apríl s.l. við geysigott áhorf. Svartir englar, sex þátta
spennusería Óskars Jónassonar og Sigurjóns Kjartanssonar, sem
sýnd var í Sjónvarpinu núna í haust við miklar vinsældir, naut

einnig þessa samnings. Samningurinn mun núna vera í uppnámi
vegna óvissu um stöðu Björgólfs Guðmundssonar og hefur Pegasus,
framleiðandi spennuþáttanna Hamarsins sem væntanlegir eru á
næsta ári, þegar fengið að finna fyrir því. 

Næturvaktin, hin harmræna gamansería Ragnars Bragasonar og
félaga sló í gegn í fyrrahaust á Stöð 2 og eftir að sýningum lauk,
seldust DVD-diskar með seríunni í um 20 þúsund eintökum, sem
mun vera sölumet. Næturvaktin varð að einstöku fenomeni og náðu
aðalpersónur verksins, framganga þeirra og talsmáti, sterkri teng-
ingu við þjóðina. Strax eftir áramótin sýndi Stöð 2 spennuseríuna
Pressu eftir Óskar Jónasson og Sigurjón Kjartansson. Þessi sex þátta
sería hlaut einnig góðar viðtökur. Þá birtist á Stöð 2 í haust fram-
hald Næturvaktarinnar, Dagvaktin, gerð af sömu aðilum. Þjóðin
virðist einnig ætla að taka þeirri þáttaröð mjög vel. 

Þá er og vert að geta þess að ný þáttaröð af Latabæ er nú til sýn-
inga hjá Stöð 2 og hefur hún bæði hlotið tilnefningu til BAFTA
verðlauna (fjórða árið í röð) sem og EDDU verðlaunanna í ár. 

Aldrei fleiri bíómyndir
Bíómyndaárið hefur einnig verið gjöfult, en alls voru átta bíó-

myndir sýndar innan Edduársins og hafa þær aldrei verið fleiri. 
Sú fyrsta var Duggholufólkið eftir Ara Kristinsson; hressileg barna-

og fjölskyldumynd sem frumsýnd var þann 7.  desember. Myndin
fékk einkennilega litla aðsókn en hefur gengið vel erlendis, selst
víða og sópað til sín verðlaunum á hátíðum það sem af er ári.

16. janúar frumsýndi Baltasar Kormákur tragíkómedíuna Brúð-
gumann og sló hún hressilega í gegn, en vel á sjötta tug þúsunda sáu
þá mynd í bíó. Byggt var á leikriti Anton Chekov, Ivanov, sem
einnig var sýnt í Þjóðleikhúsinu á sama tíma og með sömu leikur-
um og leikstjóra. Myndin hefur verið sýnd í Toronto og víðar,

Gott ár en hvað nú?
Leikið sjónvarpsefni blómstrar

Kannski er þessi rammi úr vinsælustu mynd ársins, Brúðgumanum eftir Baltasar Kormák, á einhvern hátt gegnumlýsandi fyrir árið sem er að líða.
Veislan er búin, góðærið fýkur burt, það haustar að og stefnir í langan harðan vetur. Íslendingurinn Jón Jónsson (Hilmir Snær Guðnason) horfir
hnípinn ofaní hyldýpið og hyldýpið lítur ábyggilega ofan í hann.

Nýliðið Eddu-ár var gott fyrir bransann. Við héldum
áfram að gera myndir sem höfðuðu til áhorfenda,
íslenskar myndir nutu hylli á alþjóðlegum hátíðum og
mörkuðum og síðast en ekki síst kom leikið sjónvarps-
efni loks á vettvang með afgerandi hætti. Framundan er
efnahagsleg niðursveifla en telja má að afurðir bransans
séu í slíku ástandi jafnvel enn mikilvægari en áður.
___________________________________________
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MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Astrópía 45.605.020 kr. 46.313
Veðramót 19.623.980 kr. 17.761
Köld slóð* 16.570.480 kr. 14.676
Foreldrar 4.894.200 kr. 6.885
Duggholufólkið 4.072.250 kr. 4.736
Syndir feðranna (heimildam.) 3.589.650 kr. 3.811
Mýrin* 2.899.000 kr. 2.865
Heima (heimildam.) 2.444.400 kr. 3.311
Anna og skapsveiflurnar (stutt) 1.433.800 kr. 3.134
Tímamót (heimildam.) 295.240 kr. 535
Heildarinnkoma/aðsókn '07 101.428.020 kr. 104.027
Meðalinnkoma/aðsókn '07 16.904.670 kr. 17.338

Fjöldi frumsýndra mynda 2007 8

Markaðshlutdeild 9.5% 6.8%

MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Brúðguminn 60.264.550 kr. 55.300
Reykjavík Rotterdam 24.391.060 kr. 22.607
Stóra planið 19.459.220 kr. 17.730
Sveitabrúðkaup 13.185.330 kr. 12.637
Skrapp út 3.217.450 kr. 4.201
Duggholufólkið* 2.035.800 kr. 2.032
Heiðin 1.238.150 kr. 1.803
Queen Raquela 295.240 kr. 535
Heildarinnkoma/aðsókn '08 112244..008866..880000  kkrr.. 111166..884455
Meðalinnkoma/aðsókn '08 15.510.850 kr. 19.474

Fjöldi frumsýndra mynda 2008 7

Markaðshlutdeild N/A N/A

MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Astrópía 45.605.020 kr. 46.313

Pirates Of The Caribbean 3 42.601.840 kr. 52.652

The Simpsons Movie 41.626.340 kr. 57.067

Harry Potter 5 38.380.760 kr. 50.015

Shrek the Third 32.621.410 kr. 50.386

Die Hard 4.0 27.114.230 kr. 33.835

Spider Man 3 24.261.395 kr. 31.017

300 22.336.264 kr. 30.394

Mr. Bean's Holiday 20.867.430 kr. 29.125

Transformers 20.175.360 kr. 26.486

Heildarinnkoma/aðsókn '07 1.104.938.460 kr. 1.477.278

Meðalinnkoma/aðsókn '07 5.211.974 kr. 6.968

Fjöldi sýndra mynda 2007 212

Aðsókn pr. mann á ári 4.8

Aðsókn á íslenskar myndir 2008

Tíu tekjuhæstu myndirnar 2007

Aðsókn á íslenskar myndir 2007

* Köld slóð og Mýrin voru frumsýndar 2006.

Til og með 2.11.08. *Duggholufólkið var frumsýnd 2007. Reykjavík
Rotterdam er enn í sýningum 2.11.08.

SMÁÍS raðar myndum í sæti eftir innkomu (box office) en ekki aðsókn.
Misræmið sem stundum skapast, stafar af því að miðaverð er mismun-
andi, t.d. er ódýrara á barnasýningar og oftar um tilboð að ræða. Þá er
dýrara á íslenskar myndir. Astrópía er þannig fimmta vinsælasta mynd
síðasta árs miðað við aðsókn.
_________________________________________________________
HEIMILD: SMÁÍS (www.smais.is)

frekari hátíðaþátttaka er framundan.
Gamandramað Heiðin eftir Einar Þór

Gunnlaugsson var frumsýnd 14. mars.
Myndinni var mjög misvel tekið af gagnrýn-
endum en áhorfendur létu sig frekar vanta.
Myndin hefur verið á nokkrum hátíðum að
undanförnu.

Ólafur Jóhannesson frumsýndi gaman-
mynd sína, Stóra planið, þann 28. mars. Þessi
saga um ráðvilltan smákrimma sem dreymir
stórt, var ágætlega sótt. Hátíðarúntur mynd-
arinnar hófst á dögunum á AFI-hátíðinni í
Los Angeles.

Nú í haust kom svo seinni frumsýninga-
hrinan. Hún hófst þann 8. ágúst þegar hass-
hausakómedíunni Skrapp út eftir Sólveigu
Anspach var sleppt út. Þrátt fyrir fínar um-
sagnir voru seldir miðar í færra lagi. Mynd-
in fékk síðan verðlaun á Locarno hátíðinni
og hefur einnig verið sýnd í frönskum bíó-
um.

Sveitabrúðkaup eftir Valdísi Óskarsdóttur
var svo frumsýnd þann  28. ágúst. Myndin,
sem gerð var í náinni samvinnu leikhóps og
leikstjóra og mynduð á aðeins fimm dög-
um, fékk glimrandi dóma og ágæta aðsókn.
Hún hefur verið sýnd í Toronto, Pusan og
London við góðar undirtektir. Frekara hát-
íðaspil er framundan.

30. september hringdi svo spennumyndin
Reykjavík Rotterdam eftir Óskar Jónasson
kreppuna inn. Myndinni var vel fagnað af
gagnrýnendum og aðsókn hefur verið rífandi
fín. 

Síðasta frumsýning ársins var þann 9.
október s.l. Þar var á ferðinni önnur mynd
Ólafs Jóhannessonar á árinu, The Amazing
Truth About Queen Raquela. Myndin var
reyndar frumsýnd í Berlín í febrúar og hlaut
þar Teddy-verðlaunin, ein helstu kvik-
myndaverðlaun LGBT (Lesbian, Gay, Bisex-
ual, Transgender) fólks. Myndin hefur jafn-
framt unnið til nokkurra annarra verðlauna
erlendis og að auki verið dreift í bandarísk-
um bíóum af here! films. 

Heildaraðsókn minnkar en
íslenskar myndir halda sínu

Íslenskar kvikmyndir halda sínu
hvað aðsókn varðar, í fyrra var
hún rétt undir meðaltali síðustu
tíu ára (ca. 18.000 manns eða
um 6% þjóðarinnar), þetta árið
verður hún nokkuð yfir því, eins
og gengur. Tvennt hefur þó
breyst á allra síðustu árum; við
gerum fleiri myndir sem fá
gríðarlega aðsókn, sem og
myndir sem fá ágæta aðsókn -
en um leið hefur myndunum
einnig fjölgað í heild. 

Heildaraðsókn í kvikmyndahús-
in dregst lítillega saman frá
fyrra ári, eða um ca. 3%. Þetta
kann að virðast lítið, en er hluti
af hægfara þróun, sem einnig á
sér stað annarsstaðar; kvik-
myndahúsagestum fer fækk-
andi. Þessi þróun er reyndar
mjög hæg hér, heildar fjöldi
gesta í bíóin hefur verið svip-
aður í um tuttugu ár, en á móti
kemur að fólksfjölgun  hefur ver-
ið um 20% á sama tíma. Því má
segja að sífellt stærri hlutar

ákveðinna aldurshópa
kjósa að verja frístund-
um sínum í annað,
enda hefur orðið
sprenging í hverskyns
afþreyingarframboði á
þessum tíma.

Það er líka hægt að
skoða þetta öðruvísi.
Fyrir þrjátíu árum sá
meðal-Íslendingurinn
um 12 myndir á ári - í
bíó eingöngu. Í dag sér
hann tæpar 5 í bíó,
rúmlega 7 á leigumynd-
bandi og um 2 af sölu-

myndbandi - eða 14 myndir alls.
Hann/hún hor fir því á fleiri
myndir í dag en fyrir þrjátíu
árum. Að auki hefur framboð á
bíómyndum í sjónvarpi og hvers-
kyns sjónvarpsseríum aukist
mjög á síðari árum. Samfara
þessu hefur orðið bylting í
hverskyns tækjum til heima-
brúks; skjáir hafa stækkað og
batnað, hljóðkerfi eru orðin afar
fullkomin og myndgæði hafa
tekið töluverðum framförum.

Tæplega er þó ástæða til að
óttast um afdrif bíóanna. Sá
bransi hefur ýmsa fjöruna sopið
og kann trix eða tvö til að fá fólk
til að rísa uppúr sófanum og
koma sér útúr húsi. Svo mun
verða áfram.

Gegnumlýsing á íslenskum erkitýpum fór fram
í Næturvaktinni eftir Ragnar Bragason og
félaga. Þættirnir hittu enda beint í mark hjá
þjóðinni og bæði persónurnar og orðfæri þeirra
urðu hluti af daglegri umræðu.
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Framhaldslíf Mýrinnnar
Mýrin (2006) eftir Baltasar Kormák átti

einnig einstakan sprett á árinu. Í febrúar og
mars var hún sýnd í New York á vegum IFC
Films og fékk gegnumsneytt
afar góða dóma, m.a. hjá helstu
gagnrýnendum þar í landi. Nú í
haust var hún svo sýnd í Dan-
mörku, Frakklandi og Bret-
landi. Sama var uppá
teningnum þar, myndin fékk
sérlega góða dóma og aðsókn
hefur verið vonum framar.

Bræðrabylta og
Smáfuglar

Vert er að vekja athygli á
gengi tveggja stuttmynda á
árinu. Smáfuglar eftir Rúnar
Rúnarsson var frumsýnd á
Cannes í maí og tók þar þátt í
keppni um Gullpálmann. Síð-
an þá hefur hún tekið þátt í
fjölda hátíða víðsvegar um
heim og unnið til alls 16 verð-
launa. Smáfuglar var frumsýnd
hér á landi á RIFF í september
og er tilnefnd til Edduverð-
launa. Myndin á einnig mögu-
leika á tilnefningu til Evrópu-
verðlauna og Óskarsverðlauna.
Rúnar er enn við nám í leikstjórn við
Danska kvikmyndaskólann. 

Stuttmynd Gríms Hákonarsonar, Bræðra-
bylta, sem hlaut Edduna í fyrra, hefur ekki
síður blómstrað á erlendum hátíðum og
hlotið alls 19 verðlaun víðsvegar um heim.

Hátíðir á árinu
Fimmta Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í

Reykjavík (RIFF) fór fram um mánaðamót-
in september október. Sýndar voru yfir 90
myndir og hlaut Tulpan eftir Sergey Dvorts-
evoy frá Khazakstan Gullna lundann, sviss-
neska myndin Heima eftir Ursulu Meier
hlaut FIPRESCI verðlaunin, Snijeg frá
Bosníu hlaut kvikmyndaverðlaun kirkjunn-
ar og Rafmögnuð Reykjavík eftir Arnar Jón-
asson fékk áhorfendaverðlaunin. Heiðurs-
gestir hátíðarinnar voru kvikmyndaleik-
stjórinn Costa Gavras og danska leikkonan
og leikstjórinn Paprika Steen. 

Skjaldborg, hátíð íslenskra heimilda-
mynda, fór fram á Patreksfirði í annað sinn
um hvítasunnuhelgina og reyndist afar vel
heppnuð. Heiðursgestur hátíðarinnar var
stórkanónan Albert Maysles og áhorfendur
veittu heimildamyndinni Kjötborg eftir
Helgu Rakel Rafnsdóttur og Huldu Rós
Guðnadóttur verðlaun. Myndin, sem sýnd
var í Háskólabíói í sumar og hlaut afbragðs
dóma, vann einnig til verðlauna á Reykjavík
Shorts and Docs, sem fór fram í ágúst.
Heimildamyndasmiðurinn Thom Andersen

var heiðursgestur hátíðarinnar.

Verkefni í tökum á árinu
Alls voru níu verkefni fyrir bíó og sjón-

varp tekin upp á árinu. Bíó-
myndin Brim í leikstjórn Árna
Óla Ásgeirssonar í vetur; ný
sería af Latabæ undir stjórn
Sigvalda Kárasonar um svipað
leyti; einnig sketsaþættirnir
Ríkið undir stjórn Silju Hauks-
dóttur; þáttaraðirnar Dagvaktin
í leikstjórn Ragnars Bragasonar
og Svartir englar í leikstjórn
Óskars Jónassonar á vormán-
uðum; bíómyndin Good Heart í
leikstjórn Dags Kára í apríl og
maí; Reykjavik Whale Watchers
Massacre í leikstjórn Júlíusar
Kemp í sumarlok; og sjón-
varpsþættirnir Hamarinn undir
stjórn Reynis Lyngdal og Ást-
ríður í leikstjórn Silju Hauks-
dóttur nú í haust. Þá er ónefnd
bandaríska kvikmyndin Inhale
undir stjórn Baltasars Kormáks,
en tökur á henni fóru fram í
Bandaríkjunum í júní og júlí. 

Hvað er framundan?
Nú þegar efnahagslegt storm-

viðri, milliríkjadeilur og orðsporskreppa
hefur herjað á þjóðina í á annan mánuð og
fá tíðindi góð, er athyglisvert að upplifa það
að næstum einu jákvæðu fréttirnar sem ber-
ast erlendis frá um Ísland eru um gott gengi

íslenskra kvikmynda og sjónvarpsefnis. Á
dögunum bárust t.d. þær fregnir frá Bret-
landi að Latibær hefði fengið enn einu sinni
tilnefningu til BAFTA verðlauna - fjórða
árið í röð. Þá hafa tvær íslenskar kvik-
myndir verið í alþjóðlegri dreifingu á stór-
um mörkuðum undanfarnar vikur; Queen
Raquela í Bandaríkjunum og Mýrin í Dan-
mörku, Bretlandi og Frakklandi, þar sem
hún hefur fengið glimrandi dóma og rífandi
aðsókn. Stuttmyndirnar Bræðrabylta og
Smáfuglar hafa hlotið tvenn verðlaun hvor á
fjórum hátíðum s.l. mánuð og bætast þau í
hóp hinna fjölmörgu annarra sem þessar
myndir hafa hlotið á undanförnum mán-
uðum. Þá hafa bíómyndirnar The Amazing
Truth about Queen Raquela og Duggholu-
fólkið sömuleiðis hlotið alþjóðleg verðlaun á
undanförnum vikum og rétt fyrir krassið
stóra héldu Ameríkanar vart vatni yfir
Astrópíu, sem sýnd var á stórri hátíð í Texas.
Við þetta má bæta fleiri erlendar sölur á
sjónvarpsþáttunum Pressa, auk þess sem
mikill áhugi var sýndur þáttaröðunum
Mannaveiðum og Hamarnum á MIPCOM-
kaupstefnunni nú í haust. Á dögunum
bárust svo þær fréttir að aðsókn á íslenska
bíódaga á Norðurbryggju í Kaupmanna-
höfn nú í nóvemberbyrjun, sé langt umfram
væntingar. 

Lesandinn getur lagt útaf þessu með sín-
um hætti, en er eftilvill hægt að draga þá
ályktun að á næstu misserum og árum
muni mikilvægi þess að koma íslenskum
kvikmyndum og sjónvarpsefni á framfæri
við umheiminn, verða enn meira en áður?

Y F I R L I T 2 0 0 7 - 2 0 0 8

MYND

The Departed

The Sentinel

Casino Royale

Perfect Stranger

Little Miss Sunshine

Music and Lyrics

The Holiday

Blood Diamond

The Devil Wears Prada

Blades of Glory

Sam Myndir

Sena

Sam Myndir

Sena

Sena

Sam Myndir

Sam Myndir

DREIFING

Sam Myndir

Sena

Sena

1.238.008.133 kr. (1.559.380.954 kr.  - 2006)

MEÐAL VELTA PR. TITIL

3.064.377 kr. (3.859.854 kr.  - 2006)

2.285.202 (2.835.238 - 2006 - 19 % samdráttur)

ÁÆTLAÐUR FJÖLDI ÚTLEIGÐRA EINTAKA:

MEÐALTÍÐNI LEIGU PR. TITIL:

5.656 (7.018 - 2006)

HEILDARVELTA LEIGUMARKAÐAR:

FJÖLDI ÚTGEFINNA TITLA:

404  (404 - 2006)

ÍSLENSKAR MYNDIR Á ÁRINU:

17 (2 - 2006)

Mikill samdráttur í
leigumyndum 2007

N
iðursveifla á leigumyndamark-
aði heldur ekki aðeins áfram
heldur eykur hraðann. 2006

nam samdráttur 6% en ári síðar hefur
markaðurinn dregist saman um 19%.
Þessi þróun, sem varað hefur í nokkur
ár, er til marks um að gríðarlegar
breytingar eru að verða á kvikmynda-
neyslu þjóðarinnar. Þar sem aðsókn í
kvikmyndahús er einnig að skreppa
saman (þó ekki eins hratt) er áhorf að
færast yfir á sölumyndböndin og VOD
þjónustur.  Skv. tölum á vef Hagstof-
unnar má sjá að sölumyndbandamark-
aðurinn hefur stækkað þrefalt frá 2002
til 2006 (nýrri tölur liggja ekki fyrir).
og nemur nú um fjórðungi af stærð
leigumarkaðarins (686.418 eintök seld
2006).  Eftilvill er hér um “góðæris-
áhrif” að ræða, sölumyndbönd eru allt
frá helmingi til fjórum sinnum dýrari
en samt er ekki um ýkja háar upphæð-
ir að ræða pr. eintak og almenningur
hefur haft mikla peninga handa á milli.
Spurningin er nú hvort þessi þróun
haldi áfram.
HEIMILD: MYNDMARK(www.myndirmanadarins.is)

Heimildamyndin Kjöt-
borg eftir Huldu Rós

Guðnadóttur og Helgu
Rakel Rafnsdóttur -

um samnefnda verslun
í vesturbænum - var
verðlaunuð á bæði

Skjaldborgarhátíðinni
og Reykjavik Shorts

and Docs.
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