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Dansinn dunar
Dansinn, nýjasta kvikmynd Ág-
ústs Guðmundssonar, var frum-
sýnd í Háskólabíói þann 23. sept-
ember s.l. við ágætar undirtektir.
Hér segir af brúðkaupi á af-
skekktri eyju í Norður Atlantshafi
árið 1913, sem brotið er upp af
ýmsum uppákomum.  Nánar
verður fjallað um myndina í
næsta tölublaði L&S. 

Tekjur ríkisins
af kvikmynda-
gerð á Íslandi

eru um 500 millj-
ónir króna. Opinber
stuðningur við kvik-
myndagerð er hlut-
fallslega mun lægri
á Íslandi en í öllum
nágrannalöndum.
Stuðningur ríkis-

valdsins við kvikmyndagerð er miklu lægri en
stuðningur ríkisins við aðrar menningar-
greinar, einkum leiklist eða tónlist.

Þessar niðurstöður koma fram í nýrri
skýrslu, sem Viðskiptastofnun Háskólans
hefur unnið fyrir Aflvaka hf. Umsjón með
skýrslunni hafði Kristján Jóhannsson,
prófessor í viðskiptafræðum við Háskóla
Íslands. Segja má að með skýrslunni hafi
óháður fagaðili unnið viðamestu úttekt, sem
unnin hefur verið á kvikmyndagerð á Íslandi.

Samkvæmt skýrslunni eru tekjur og gjöld
ríkissjóðs af kvikmyndagerð eftirfarandi (í
mkr.):

Framleiðslust. Kvikmyndasjóðs -85
Beinar skatttekjur 87
Erlendir ferðamenn 446
Erlend tökulið 50
Samtals tekjur ríkissjóðs 497

300 milljóna velta á ári
Heildarkostnaður við framleiðslu ísl-

enskra leikinna kvikmynda hefur verið um
300 milljónir króna á ári. Þar af er erlent
fjármagn í meirihluta, eða 160 milljónir.
Fjármögnun íslenskra kvikmynda 1991-1999
hefur verið með þessum hætti:

Kvikmyndasjóður 21,5%
Innlendir framleiðendur 21%
Aðrir innlendir aðilar 2,5%
Erlendir sjóðir 23%
Erlendir meðframleiðendur 32%

Íslenskar kvikmyndir vinsælastar 
Í skýrslunni kemur fram að meðalaðsókn

á íslenska kvikmynd er 16-17 þúsund manns.
Til samanburðar er meðalaðsókn á erlenda
kvikmynd um 7 þúsund manns. Ef aðsókn er
brotin niður eftir þjóðerni kvikmynda kemur

í ljós, að meðalaðsókn er mest á íslenskar
kvikmyndir, þ.e. meðaljón frá Hollywood
hefur ekki roð við íslenskri kvikmynd.
Markaðshlutdeild íslenskra kvikmynda er
5%, sem hlýtur að teljast ágætt þegar haft er í
huga, að á síðustu árum hefur fjöldi íslenskra
kvikmynda verið aðeins 1,5% af frumsýndum
myndum.

Þrátt fyrir þessar ánægjulegu niðurstöður
er bent á það í skýrslunni, að tekjur af innan-
landsmarkaði standi engan vegin undir fram-
leiðslu á meðalkvikmynd, því meðalaðsókn
gefur aðeins af sér um 13 milljónir króna.
Því er ljóst, að íslenskar kvikmyndir verða að
ná sölu á erlendum vettvangi til að standa
undir sér. Í þessu samhengi benda skýrslu-
höfundar á, að huga verði að því hvort ísl-
enskt tungumál standi dreifingu kvik-
myndanna fyrir þrifum. Heimamarkaðurinn
sé það smár, að líklega megi ná meiri tekjum
með því að vinna kvikmyndir á ensku, sem
einkum eru gerðar fyrir erlendan markað.

Mismunun á listgreinum
Stuðningur við kvikmyndir er aðeins brot

af því, sem opinberir aðilar verja til annarra
listgreina, s.s. tónlistar og leiklistar. Fram
kemur, að framlög til leiklistar eru 40% af
heildarúgjöldum ríkisins til menningarmála
og um 20% af heildarútgjöldum Reykja-
víkurborgar til sama málaflokks. 

Á hinn bóginn eru framlög til kvikmynda-
gerðar aðeins 10% af  menningarframlögum
ríkisins og aðeins 0,3%(!) af menningar-
framlögum Reykjavíkurborgar.

Reiknaður er út stuðningur opinberra
aðila til nokkurra menningarstofnana, sem
hlutfall af framleiðslukostnaði þeirra,  Kemur
þá eftirfarandi  í ljós: (Innan sviga birtist
framlag pr. gest í kr.).

Þjóðleikhúsið 72,80% (3.487)
Sinf.hljómsv. 74,70% (4.130)
Borgarleikhús 64,80% (2.918)
Djöflaeyjan 14,60% (304)
Meðalkvikm. 22,20% (1.164)
Einsog sjá má er framlag til kvikmyndar í

gegnum Kvikmyndasjóð aðeins 22%, en
hlutfallið mun hærra í leikhúsum og hjá
Sinfóníuhljómsveitinni. Djöflaeyjan er síðan
tekin sem heldur öfgakennt dæmi, þarsem

framlag á hvern gest var aðeins 304 kr., enda
hlutfallslegur stuðningur heldur lítill og
myndin hlaut mjög mikla aðsókn.

Einnig eru borin saman framlög opin-
berra aðila til kvikmynda hér á landi og í
ýmsum Evrópulöndum. Þar kemur fram, að
stuðningur ríkisvaldsins hækkar eftir því sem
þjóðfélagið er smærra – nema hér á landi.

Sem dæmi er meðalstuðningur við þýska
kvikmynd 32,6% af framleiðslukostnaði,
stuðningur við sænska kvikmynd er
44,2%, stuðningur við danska kvikmynd
74,4% og stuðningur í Finnlandi er
81,9% af framleiðslukostnaði kvikmyndar.
Hér á landi er stuðningurinn, sem fyrr segir
aðeins 22,2%!

Ísland er jafnvel undir meðaltali Evrópu-
sambandslanda, þrátt fyrir augljósa þörf fyrir
hærra styrkhlutfalli á okkar litla markaði.

Í skýrslunni er einnig fjallað um eftirspurn
eftir kvikmyndaefni í heiminum. Niðurstaðan
er á þann veg, að efturspurn er að aukast og
er búist við að eftirspurn aukist enn frekar á
næstunni. Því hlýtur það að teljast undarleg
ráðstöfun, að sú grein skuli einmitt standa
höllum fæti gagnvart öðrum listgreinum.

Leiðir til úrbóta
Margt fleira kemur fram í skýrslu

Viðskiptafræðistofnunar fyrir Aflvaka. Tekin
eru dæmi um eflingu kvikmyndagerðar í
ýmsum löndum, s.s. Bretlandi og Írlandi, og
bent er á ýmsar leiðir til að efla kvik-
myndagerð hér á landi. Helstu hugmyndir í
skýrslunni eru:

- Efling Kvikmyndasjóðs
Kvikmyndasjóður þarf að geta fjármagnað

4-5 kvikmyndir í fullri lengd, með 30-40%
hlut af framleiðslukostnaði þeirra.

- Skattafrádráttur vegna fjárfest-
inga í kvikmyndagerð

Sett verði upp módel svipað og á Írlandi,
Nýja-Sjálandi, Ástralíu eða Kanada.

- Aukin hlutafjármögnun
Koma verði inn hlutafé til

áhættufjármögnunar, sem hvetji fyrirtæki til
betri reksturs.

- Stofnun kvikmyndavers
Líklegt er talið að fjárfesting í myndveri

verði arðbær og kvikmyndagerð til fram-
dráttar.

- Þjónustumiðstöð kvikmynda –
“film commission”

Slíkar miðstöðvar eru í öllum helstu
borgum Ameríku og Evrópu og skila inn
miklum tekjum til innlendra framleiðenda og
til ríkisins.

Ný skýrsla frá Aflvaka um stöðu íslenskrar kvikmyndagerðar

Tekjur ríkisins af kvikmyndagerð 
eru tæpar 500 milljónir á ári
Skýrsla Viðskiptafræðistofnunar Háskólans fyrir Aflvaka er viðamesta úttekt, sem unnin hefur
verið um kvikmyndagerð á Íslandi. Skýrslan verður mikilvægur liður í baráttunni fyrir frekari
stuðningi við kvikmyndagerð á Íslandi

Sjá nánar viðtal við Björn Bjarnason
menntamálaráðherra á síðu 6.



Íkvikmynd Friðriks
Þórs Friðrikssonar,
Kúrekum norðurs-

ins, gefur að líta
klunnalega málað skilti yfir messupalli
sem komið hefur verið upp á kúreka-
hátíð á Skagaströnd. Á skiltinu stendur
„Hið villta vestur er hér“ og má færa
að því rök að þessi ummæli lýsi ekki
aðeins stemmningunni hjá Hallbirni
Hjartarsyni og félögum hans heldur og
einnig íslenskri kvikmyndagerð
almennt. Hin tæplega tuttugu ára
samfella í íslenskri kvikmyndagerð er
nefnilega saga landnema, þeirra sem
þurftu að ryðja brautina og brjóta
landið undir sig. Ýmsar fórnir hefur
þurft að færa og hvílt hefur á land-
nemunum að sanna það sem margir
töldu fjarstæðu. Afrek hafa vissulega
verið unnin undir erfiðum kringum-
stæðum, en betur má ef duga skal. Að
lokum kom að því að hið villta vestur
leið undir lok og siðmenningin hélt
innreið sína. Sama blasir við í íslenskri
kvikmyndagerð sem of lengi hefur þurft
að búa við aðstæður sem standa mögu-
leikum hennar fyrir þrifum. 

Í athyglisverðu viðtali við Björn
Bjarnason menntamálaráðherra, sem
birtist hér í blaðinu, leggur hann mikla
áherslu á að kvikmyndagerðarmenn og
stjórnvöld verði að komast að einhvers-
konar langtíma rammasamkomulagi
um stuðning ríkisins við kvikmynda-
gerð. Hann viðurkennir nauðsyn þess
að ríkið taki þátt í fjármögnun íslenskra
kvikmynda en vill um leið að samið
verði um leikreglurnar með skýrari
hætti en verið hefur. Á okkur kvik-
myndagerðarmönnum hvílir sú skylda
að taka upp þetta merki og ná fram
raunhæfum samningi við hið opinbera
þannig að unnt verði að hefja hér
markvissa vinnu og skapa traustari
grundvöll undir þessa mikilvægu, en
fjárfreku, listgrein. 

Því miður hafa íslenskir kvikmynda-
gerðarmenn ekki borið gæfu til að
standa saman hingað til um tillögur til
úrbóta. Líkt og hjá byssumönnum villta
vestursins, ríkir milli margra gagn-
kvæm tortryggni og undirliggjandi ótti

um að einn sé að fá meira á kostnað
hins. 

Þetta verður að breytast og það mun
gerast þó að það taki einhvern tíma.
Kvikmyndagerðarmenn hafa um langt
skeið kvartað sáran undan of lágum
framlögum í Kvikmyndasjóð og auðvelt
er að færa rök fyrir því að stuðningur
við kvikmyndir er langt fyrir neðan
stuðning við listgreinar á borð við
leikhús og tónlist. Nú er komið að
okkur að setjast niður og finna sam-
eiginlega leið. Sú leið verður ekki án
málamiðlana og vissrar áhættu, en er
sú eina sem við getum farið ef íslensk
kvikmyndagerð á einhverntíma að
komast af frumbýlingsstiginu. 

Á næstu vikum og mánuðum verður
þessi vinna að fara fram, ráðherra
hefur boðið upp í dans og okkar er að
þiggja boðið.  

Í gegnum súrt og sætt: Með
þessu tölublaði Lands & sona hefur
blaðið komið út í þrjú ár. Á þessum
tíma hefur blaðið orðið að helsta
vettvangi umræðu og skoðanaskipta um
kvikmyndir og sjónvarp hér á landi. Á
þessum þremur árum höfum við birt
fagleg viðtöl við leikstjóra og handrits-
höfunda, vakið upp umræðu um hand-
ritsgerð, hafið umfjöllun um mikilvægi
heimildarmynda, fjallað um dagskrár-
stefnu sjónvarpsstöðvanna, gagnrýnt
úthlutunarfyrirkomulag Kvikmynda-
sjóðs sem og Menningarsjóðs útvarps-
stöðva svo eitthvað sé nefnt. Í stuttu
máli skapað hugmyndalegt bakland
fyrir kvikmynda- og sjónvarpsgeirann
sem áður var varla fyrir hendi. Samt er
ekki nein ástæða til að skála fyrir
miklum afrekum, því mikið starf er
óunnið. Blaðið hefur þó náð að festa
sig í sessi sem málgagn íslenskra kvik-
myndagerðarmanna og hefur tekist að
auka umfjöllun um þessi mál, enda
hafa hinir stærri fjölmiðlar landsins
yfirleitt séð ástæðu til að fjalla um
eitthvert tiltekið efni blaðsins eftir
útkomu hvers tölublaðs. Ég vil því nota
þetta tækifæri, nú þegar ég læt af störf-
um sem ritstjóri blaðsins, að bjóða
nýjan ritstjóra, Sigurjón Baldur Haf-
steinsson, velkominn til starfa og hvetja
hann, sem aðra, til allra góðra verka. 

Ásgrímur Sverrisson.
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S M Á T T E N F A G U R T Tíðindi úr kvikmyndaheiminum          

Endalok villta
vestursins?

Kvikmyndahátíð
Reykjavíkur verður í
nóvember
F æ r r i  m y n d i r  e n  í  f y r r a ,  e n  b e t r i  l o f a ð

Undirbúningur Kvikmyndahátíðar ‘98 stendur yfir. Í stjórn hátíðarinnar eru
Friðrik Þór Friðriksson, Júlíus Kemp, Randver Þorláksson og Hákon Már
Oddsson sem var tilnefndur af FK í stað Böðvars Bjarka Péturssonar. Búið

er að endurskoða reikninga síðasta árs og ljóst að hátíðin ‘97 skilaði örlitlum
hagnaði. 

Ef allt fer að óskum verður hátíðin haldin 7.-15. nóvember en myndum
verulega fækkað frá því sem var á síðasta ári. Haldið verður áfram samstarfi
við kvikmyndahúsin, þannig mun hátíðin dreifast um hverfi borgarinnar. Þar
sem hluti af kostnaði síðustu hátíðar fór til að greiða tap ársins áður þá er von
til þess að hægt sé að bjóða fleiri gestum í ár.

Rekstrarfé hátíðarinnar samnstendur af styrkjum frá ríki og Reykjavíkurborg
og svo tekjum af miðasölu og frá öðrum styrktaraðilum. Anna María
Karlsdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri hátíðarinnar.

Kvikmyndahátíð í Reykjavík hefur sætt nokkurri gagnrýni bæði vegna
fyrirkomulags sem og vegna mynda- og gestavals. Helsta orsök fyrir veikleika
hátíðarinnar er fjárskortur enda er hátíðin rekin á fjórðungi þess kostnaðar
sem telja verður algert lágmark.

Miðað við aðstæður þá verða á næstu hátíð fáar myndir en góðar og fáir
gestir en góðir.

Stikkfrí stendur sig vel
Hlaut meðal annars aðalverðlaunin á
alþjóðlegu barnamyndahátíðinni í
Frankfurt

Stikkfrí, kvikmynd Ara Kristinssonar, gerir nú víðreist um heiminn og stendur sig
vel. Um þessar mundir er hún sýnd í kvikmyndahúsum í Noregi við góða aðsókn
og nær einróma lof gagnrýnenda. Framundan eru svo almennar sýningar í Ísrael,

Svíþjóð, Þýskalandi og Austurríki. Ennfremur standa yfir samningaviðræður um sölu
myndarinnar til fjölda landa og bera þar hæst þreifingar á Bandaríkjamarkaði. 

Undir lok septembermánaðar var Stikkfrí valin besta myndin á alþjóðlegu
barnamyndahátíðinni í Frankfurt, auk þess að hljóta flest atkvæði áhorfenda og
áhorfendaverðlaunin sem besta mynd hátíðarinnar.

Ari Kristinsson, 
leikstjóri og handrits-

höfundur.
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Tuttugu ár eru liðin frá því
að Kvikmyndasjóður var
stofnaður og kvikmynda-

vorið brast á. Velgengi íslenskra
kvikmynda á erlendri grund má
þakka að erlendir framleið-
endur eru farnir að gefa Íslandi
gaum og það hefur færst í
aukana að hér séu tekin atriði
upp í erlendar myndir eða
myndirnar hreinlega filmaðar
að öllu leyti á Íslandi.

Í lok ágúst kom Cary
Granat forstjóri Dimens-
ion Films hjá Miramax
hingað til Íslands með
tilboð til ríksstjórnar-
innar um framleiðslu
sex kvikmynda á næstu
tveim árum gegn veru-
legum skattaívilnunum.
Það mun væntanlega
koma í ljós á næstunni
hvort semst en svo
virðist sem bæði fjár-
mála-, iðnaðar-,
menntamála- og

umhverfisráðuneyti séu  komin í
málin.

Sex kvikmyndir til viðbótar
þeim íslensku myndi skapa
mörg ný störf enda hugmyndin
að Íslendingar vinni við mynd-
irnar. Það gæti tekið tíma að
finna út með kaup og kjör en
kvikmyndagerð á Íslandi hefur
verið unnin hingað til með
ákafa gullgrafara, mikil vinna

en lítil og stopul uppskera. Nær
undantekningarlaust vinna
starfsmenn sem verktakar og fá
fasta vikugreiðslu burtséð frá
vinnutíma. 

Um fjórðungur af meðlimum
Félags kvikmyndagerðarmanna
hefur flust af landi brott á
undanförnum árum vegna
verkefnaskorts og lélegra launa.
Væntanleg framleiðsla Miramax
gæti valdið spennu sérstaklega
ef þeir borguðu starfsmönnum
vel og gæti orðið erfitt fyrir
íslenska framleiðendur að
keppa um hæft starfsfólk.

Á sama tíma og Cary Granat
fundaði með íslenskum ráða-
mönnum og skoðaði væntanlega
tökustaði bárust þær fregnir frá
Danmörku að ríkisstjórnin þar
hefði hækkað framlög til
kvikmyndagerðar næstu fjögur
ár um 450 millj. danskra króna
(fjórir og hálfur milljarður
íslenskra króna)  til viðbótar

þeim 200 millj. dkr sem er hið
reglulega árlega framlag.
Ætlunin er að fjölga framleiðslu
leikinna mynda úr 15 í 26 á ári.

Þá berast fregnir um nýtt
útvarpslagafrumvarp sem er í
smíðum hjá ráðherra mennta-
mála en eftir því sem næst
verður komist á að leggja niður
Menningarsjóð útvarpsstöðva og
breyta RÚV í hf. Hvaða aðrar
breytingar eru í farvatninu
kemur svo í ljós en ráðherra
mennta- og menningarmála er
með boltann stem stendur og
eiga hann og starfandi ríkis-
stjórn næsta leik.

Ef ekki verða stóraukin fram-
lög til kvikmyndagerðar má
búast við því að þeir sem
reynslu og getu hafa í faginu fari
að rifja upp skóladönskuna og
hugsi til siglinga með vorinu í
leit að kvikmyndasumrinu sem
beðið hefur verið eftir með
óþreyju.

Dimension Films og önnur ævintýri
Eftir Hákon Má Oddsson

Norræna barnamyndahátíðin, (Nordic Children's Film Festival),
verður haldin í Reykjavík dagana 20.- 25. október í Regnboganum.
Hátíðin er haldin annað hvert ár til skiptis á hverju Norðurlandanna

og er þetta í fyrsta sinn sem hún er haldin á Íslandi.
Sýnt verður það besta sem framleitt hefur verið á síðustu tveimur árum í

flokkum leikinna kvikmynda í fullri lengd, stutt- og heimildarmynda. Í
tilefni af því að tuttugu ár eru liðin frá stofnun hátíðarinnar mun í fyrsta
skiptið verða veitt verðlaun, þ.e. fern verðlaun fyrir bestu kvikmyndina í
fullri lengd, stutt-, heimilda- og hreyfimyndina.

Auk þess verða tvö hliðarprógrömm, annars vegar það besta í norrænni
hreyfimyndagerð, og hins vegar það besta sem breska fyrirtækið
"Aardman Animation" hefur framleitt fyrir börn á öllum aldri, en þeir hafa
tvívegis fengið Óskarinn“ fyrir myndir sínar. 

Í tengslum við hátíðina verða þrjú „seminör“ sem tengjast
barnamyndum og gerð þeirra; "Why Nordic Animation?", "Humour in
Children's Films" og "Censorship".

Áætlað er að hingað komi um 150 erlendir gestir;
kvikmyndagerðarmenn, sjónvarpsfólk og aðrir sem koma nálægt gerð
barnamynda, aðallega frá Norðurlöndunum en einnig frá meginlandi
Evrópu.

Nánari upplýsingar fást hjá Guðrúnu Eddu Þórhannesdóttur á skrifstofu
hátíðarinnar að Túngötu 14,  101 Reykjavík, sími: 562 3580,  fax: 562
7171, e-mail: childrenfestival@iff.is.

Sérstök sýning
á Borgarljósum
Chaplins

Stórviðburður
í tengslum við
hátíðina er sýn-
ing  á þöglu
m y n d i n n i
„ B o r g a r l j ó s “
(City Lights)
eftir Charlie
Chaplin, við
undirleik Sin-
f ó n í u h l j ó m -
sveitar Íslands.
Að sýningunni,
sem fram fer
þann 24. októ-
ber í Háskóla-
bíói, standa Kvikmyndasjóður, Kvikmyndasafn Íslands og Sinfóníu-
hljómsveit Íslands í samvinnu við fleiri aðila. Kvikmyndasýningar við
undirleik lifandi tónlistar hafa verið haldnar í gegnum tíðina við frábærar
undirtektir og eru orðnar að árvissum atburðum sem höfða til allra
aldurshópa, ekki síst barna.

„Kvikmyndin „Borgarljós“ telst til einna best heppnuðu gamanmynda
Chaplins“ skrifar Oddný Sen, „og er klassísk perla kvikmyndasögunnar.
Myndin fjallar um Flækinginn, sem er að vanda leikinn af Chaplin sjálfum,
sem verður ástfanginn af blindri blómasölustúlku. Hann ákveður að veita
henni sjónina aftur með dýrri læknisaðgerð og ratar við það í ótrúlegustu
ævintýri. Þessi einfalda saga er sögð á látlausan hátt að hætti klassískra
kvikmynda en hvert einasta smáatriði var afrakstur þrotlausrar fínvinnu,
sem tók Chaplin mörg ár“.

Norræna barnamynda-
hátíðin haldin hér á 
landi í lok október
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Þótt aðsókn áhorfenda,
ekki síst miðaldra og
roskinna, hafi aukist að

bíóum á nýjan leik víða um
heim á undanförnum
misserum, þótt tæknilegt
svipmót bíómynda sé
glæsilegri en nokkru sinni
og þótt sýningarbúnaði í
bíóum hafi fleygt fram, —
hefur þetta ekki leitt til
„betri“ bíómynda, í þeim
skilningi að listin hafi þróast
eða jafnvel haldið stöðu
sinni. Afþreyingargildi bíó-

myndarinnar hefur einfaldlega aukist um leið og hún
hóf sifjaspellin við afkomanda sinn sjónvarpið. 

Sjónvarpið hefur hrært saman í hugskoti áhorfenda
svonefndri hámenningu og lágmenningu: Ballet og
torfærukeppni, óperum og fréttum, bíómyndum og
auglýsingum. Afleiðingin er þó ekki öflugur og
fjölbreyttur straumur heldur sífellt einfaldari og lygnari
breiða. Löngu er búið að uppgötva helstu lögmálin á
stóra markaðnum og menningarblandan brugguð af
öryggi. Takmarkanir litla skjásins og tregða risavaxna
áhorfendahópsins mörkuðu form og innihald
kvikmyndanna á aldarafmæli almennra sýninga 1995.
Handritin eru laus við alvarlegar flækjur og lausa enda.
Atburðarásin er einföld og auðskilin. Myndataka er
miðjusett, svo auðveldara sé að koma meginefni
myndskeiðanna á skjáinn. Nærmyndir eru oft notaðar.
Lýsingin er jöfnuð, því sjónvarpstæknin ræður ekki við
sama birtu- og litamun og myndræman. 

Afþreying eða list?
Kannski er þetta gagnlegt og eðlilegt. Forræðishyggja

í menningarmálum er jafn óvinsæl nú til dags og í
stjórnmálum. Kvikmyndalistin hefur alltaf verið
alþýðulist. Allir áhorfendur hafa vit á kvikmyndum og
eru hvergi feimnir að meta þær og dæma opinskátt. Þeir
viðra yfirleitt ekki jafn frjálsmannlega viðhorf sín til
ritlistar, tónlistar og myndlistar. Fáar neysluvörur eru
undir jafn mikilli smásjá almennings og bíómyndir.
Engir aðrir dreifingaraðilar en bíó og sjónvarp sæta því
að nær sérhver fjölmiðill fellir jafnharðan dóma um
þessa söluvöru þeirra. 

Frá upphafi var hægt að skipta kvikmyndunum í
tvennt: Afþreyingu og list. Hag þeirrar síðarnefndu hefur
hrakað. Kvikmyndin sem listgrein er samt enn ekki
komin á ruslahaug sögunnar, þrátt fyrir hrakspár, fyrst í
kjölfar sjónvarps, síðan myndbanda og loks tölvuleikja.
Ýmsir álíta þó að búið sé að taka gröfina fyrir
kvikmyndalistina og afþreyingariðnaðurinn einn bíði
framundan. Þar er hagnaðarvonin og hún hefur löngum
stýrt þróuninni í verslun og þjónustu. Tekjur af sölu
tölvuleikja eru nú meiri en af miðasölu í bíóum.
(Tekjurnar af leiknum Super Mario Bros 3 voru í
Bandaríkjunum 500 milljónir dollara, sem er meira en

nokkur kvikmynd hefur halað inn, E.T. meðtalin). Það
er líka sterk frændsemi á milli miðlanna. Unga
kynslóðin notar tölvuleiki á svipaðan máta og forverar
hennar bíóið. Mörgum stórmyndunum er fylgt eftir með
tölvuleikjaútgáfu. Tölvuleikurinn er endastöð sem
kvikmyndaframleiðendur reikna með, auk sjónvarpsins. 

Vegna þess að tölvuleikjakynslóðin fer líka í bíó
smitar skjárinn sömuleiðis í hina áttina, — bíómyndir
taka í formi og innihaldi að líkjast tölvuleikjum.
Aðalpersónurnar sumra þeirra og stíll koma beint úr
samnefndum tölvuleikjum eða eru gerðar eftir þeim, t.d.
Super Mario Bros. (1992), Double Dragon, og Street
Fighter (1994). (Enginn þeirra reyndist hins vegar
mjög vinsæl) Hrafn Gunnlaugson lætur tölvuleik renna
saman við drauma drengsins í myndinni Hin helgu vé
(1993). 

Bíómyndin sem hluti „heildarlausnar“
Markaðssetningin hefur breyst algerlega. Við verðum

að miða við bandarískar bíómyndir, því um 95%
aðsóknarinnar er að þeim, — fjöldi bandarískra titla í
Evrópu nemur 80–90% af heildarfjöldanum í bíóhúsum
álfunnar. Áður fyrr stóð hver bíómynd stök. Þá mátu
bandarískir kvikmyndaframleiðendur hugsanlegt
verkefni miðað við ábatavonina af sýningu
bíómyndarinnar sjálfrar. Núna verður fjármagnsfrek
mynd aðeins að veruleika sem hluti „heildarlausnar“
eða partur af „markaðspakka“. Tölvuleikir, leikföng,
hljómdiskar, fatnaður, fæðutegundir, sumarleyfisferðir
og fjölda margt annað er hluti af hirð hverrar
bíómyndar sem ætlað er að slá í gegn. Fyrst og fremst er
reynt að áætla hvernig „heildarpakkinn“ getur litið út,
áður en ákvörðun er tekin um framleiðslu dýrra
bíómynda. 

Um 40 utanaðkomandi aðilar greiddu framleið-
endum myndarinnar um Steinaldarmennina (The
Flintstones) miklar fjárhæðir gegn því að notfæra sér
myndina til framdráttar söluvörum sínum. Vegna
apamyndarinnar Congo sem frumsýnd var við mikla
byrjunaraðsókn þrátt fyrir niðursallandi gagnrýni
sumarið 1995 hafði Paramount-fyrirtækið eytt um 620
milljónum króna (97 milljónum dollarum) í kynningar.
Markaðsstjórinn Arthur Cohen sagði: „Þú verður að
virðast vera alls staðar. Það verður að fá bandarískan
almenning til að halda að hann sé ekki gott fólk ef hann
fer ekki að sjá þessa mynd“1. 

En þetta var aðeins partur af dæminu. Pepsi-
fyrirtækið seldi Kongó-kippur, Taco Bell framleiddi
Kongó-úr og Kenner-fyrirtækið Kongó-górillur.
Talsmenn Paramount töldu að samvinnan hefði verið
400 milljóna króna auglýsinga virði. Sumum vinsælum
myndum er fylgt eftir síðar meir með frumlegum hætti:
Eftir að vaxtarræktarmaðurinn Arnold Schwarzenegger
hafði leikið aðalhlutverkið í spennumyndinni Total
Recall við mikinn orðstír var farið að selja myndbönd
með kennslu hans í líkamsþjálfun undir heitinu Total
Rebuild.

Markaðspakkinn hefur mótandi áhrif á það hvernig

talið er heppilegt að bandaríska bíómyndin sé í laginu
þegar hún hverfur á vit áhorfenda. Þessi þróun hefur
síðan átt sinn þátt í að breyta burðargrindum,
viðfangsefnum og formi myndanna sem okkur er boðið
upp á. Í stað þess að kyngja bita húkkumst við á agn.
Það er athyglisvert að niðurstaðan hefur orðið sú að
myndirnar nálgast oft áberandi á nýjan leik forvera sína:
Kabarettinn, sirkusinn og sjónhverfingamanninn, sem
háðu hvað harðasta baráttu við bíó í upphafi 20. aldar
og urðu þá víðast undir. 

Kvikmyndin er þannig búin að missa sjálfstæði sitt og
hefur gerst liður í „heildarlausn“ á markaðnum.
Evrópskir framleiðendur hafa á þessu sviði verið lengi
að átta sig og eru kannski ekki búnir að því enn.
Umræður um „hvað sé til ráða“ við að fá áhorfendur til
að sjá evrópskar myndir í auknum mæli á nýjan leik
snúast oft um atriði eins og „betri handrit“, að höfða
meira til almennings með afþreyingargildi myndanna,
bæta dreifingarkerfið, fá fræga (bandaríska) leikara,
eyða meira fé í hverja mynd og framleiða færri í staðinn.
Einnig hefur verið hamrað á „… mikilvægi þess að
Evrópumenn kannist við sinn eigin veruleika og
ímyndun á hvíta tjaldinu…“2

Enn má nefna fróðlegt fyrirbæri í þróunarsögu
kvikmyndarinnar. Áður voru vinsæl leikverk og
söngleikir oft kvikmynduð síðar. Þar var uppsprettan.
Nú færist nú í vöxt að velheppnaðar bíómyndir verði
fyrirmyndir leikverka og söngleikja í stórborgunum (t.d.
Sunset Boulevard 1994). Um leið verður það
keppikefli að hanna bíómyndir þannig að eftir þeim
megi gera söluhæfa söngleiki, plumi þær sig vel.

Kvikmyndafræðingar hafa verið enn seinni að
meðtaka þessi reynsluvísindi — rannsóknir og gagnrýni
taka í langflestum tilvikum aðeins mið af hverju verki
fyrir sig eða stöðu þeirra í kvikmyndaheiminum sjálfum.
Kvikmyndafræðin er enn talin til hugvísinda, og
bíómyndin enn borin saman við myndlist, bókmenntir
og leiklist, þótt hún sé orðin hagfræðilegt
rannsóknarefni fyrst og fremst. 

Afleiðingar kaskótrygginganna
Framleiðsla bíómynda í Evrópu er bæði að magni og

gæðum aðeins svipur hjá sjón miðað við fyrri
frægðardaga. Sífellt erfiðara reynist þó að greina myndir
eftir þjóðerni vegna fjölda samvinnuverkefna. Fleira
hangir á spýtunni. Kaskótryggðar evrópskar bíómyndir,
- framleiddar með opinberum styrkjum og án tillits til
eftirspurnar, - eru oft gerðar fyrir þrönga
áhorfendahópa, þykja leiðinlegar og einhæfar. Ýmsar
tilraunir hafa verið gerðar til að hamla gegn slæmu
gengi hugtakabundinna evrópskra bíómynda á
heimavelli og erlendis. Veiting evrópsku Felix-
verðlananna var einn þáttur þess en virðist hafa
brugðist. Verðlaunamyndirnar hafa lítils brautargengis
notið og styrktaraðilar dregið að sér hendina. Svo var
komið 1994 að sökum fjárskorts fór afhendingin fram í
tjaldi á bílastæði í Potsdam og fáir tóku eftir henni.

Evrópa berst um á hæl og hnakka til að verjast

SIFJASPELL 
KVIKMYNDARINNAR

Sjónvarpið hefur sigrað. 

Bíómyndir eru nú allflestar gerðar með það fyrir augum að lenda 
þar og á myndbandaleigum fyrr eða síðar. 

Sjónvarpsstöðvar fjármagna stóran hluta þeirra. 

Sjónvarpsstíllinn hefur í rólegheitum rutt sér til rúms í leikstjórn og umgerð. 

EFTIR ÓLAF H. TORFASON
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bandarískri innrás bíómynda og sjónvarpsefnis. Á
kvikmyndahátíð á vegum Evrópusambandsins sem ég
sótti 1993 var í ræðum fyrirmanna talað svo illa um
amerískt bíóhrat, að hefðu orðin „gyðingar“ eða
„svertingjar“ verið sett í stað „Bandaríkjamenn“ mundi
hafa verið talað um nýnasisma og slagsmál byrjað. 

En er hér verið að ræða um að verja list og
menningu? Eða „bara“ iðnað og viðskipti? Margt í
yfirlýsingum og áætlunum evrópska kvikmyndageirans
bendir til þess að Bandaríkjunum eigi að mæta með því
að hætta gerð „leiðinlegra“, illa sóttra mynda og leggja
féð í færri en dýrari „stórmyndir“. Bíógestir geta því í
framtíðinni vænst þess að sjá sífellt fleiri evrópsk
samvinnuverkefni um myndskreyttar skáldsögur, þar
sem tjaldað er heimsfrægum leikurum og vinnslan
miðuð við arðvænlegan smekk og venjur. Því atvinnu-
og viðskiptahagsmunir eru aðallega í húfi, en menningin
höfð sem yfirvarp. Um leið er búið að skapa nákvæma
eftirmynd af bandaríska „skrímslinu“ sem upphaflega
var lagt til atlögu gegn.

Evrópusambandið og EFTA-löndin hafa gert ýmsar
ráðstafanir til að rétta hlut sinn og skuggalegan hallann
á bíó- og myndabanda-viðskiptajöfnuði við Bandaríkin:
Fyrst var lagt í púkk með Eurimage-kvikmyndasjóðnum
en síðan Media-áætluninni. Hafa Íslendingar sem EES-
þjóð gerst aðilar að hvoru tveggja. Media-áætlunin á að
örva kvikmyndagerð í álfunni, auka dreifingu mynda og
efla tækniframfarir og markaðsstöðu. Íslenskir
framleiðendur hafa notið góðs af þessu framtaki. Allt
eru þetta á sinn hátt lofsverð uppátæki, en vilji
Evrópubúar hafa í fullu tré við Bandaríkjamenn á
markaðnum þurfa þeir fyrr eða síðar að laga sig að
tímaskeiði „heildarlausna“ og „markaðspakka“ í stað
þess að líta á bíómyndir sem stakar, sjálfstæðar
einingar.

Dauði bíómyndarinnar
Í hvaða formi verður framtíð bíómynda? Lætur

listgreinin undan síga fyrir sjónvarpi, tölvuskjám,
sýndarveruleika og gagnvirkum leikjum? Örugglega að
einhverju leyti: Breikkun skjásins á nýjustu kynslóð
sjónvarpstækja mun enn auka áhrifamátt
heimilisáhorfenda sem sitja í fjarlægð á þann svip
myndanna sem við bíógestir sjáum svo í sölunum. Í

bíósalnum verður unnt að höfða æ sterkar til
skilningarvitanna og framkalla eins konar vímu hjá
áhorfendum. Þrívíddin er sennilega á næsta leiti líka.

Hvergi eru frumsýndar fleiri bíómyndir á
kvikmyndahátíð en í Cannes í Frakklandi vor hvert. Á
afmælisárinu 1995 barst metfjöldi verka til forvals, 409
stykki, en 20 þeirra valdar til sýninga. Gilles Jacob, sem
hefur haft umsjón með vali verka á hátíðina frá árinu
1979, leist illa á: „Staðan er ekki glæsileg. Það er ljótt í
mér hljóðið vegna þess að við sáum svo margar ræmur
sem hafa ekkert listrænt gildi og engin knýjandi ástæða
lá að baki því að framleiða þær. Og það er ekkert jafn
þreytandi og að horfa á lélegar bíómyndir. Ástand
kvikmyndagerðar í heiminum er slæmt. Það ríkir
alvarleg handritakreppa“3. 

En kannski er bíómyndin komin á leiðarenda. Sumir
eru svo svartsýnir að segja að þessi listgrein hafi átt sína
öld og nú séu hún liðin. Vísbending er kannski fólgin í
því að sumir meistararnir nenna þessu ekki lengur.
Pólverjinn Krzysztof heitinn Kieslowski lýsti því yfir að
kvikmyndagerð væri innihaldslaus iðja og hefði ekkert
notagildi, öfugt við skósmíði og önnur heiðvirð og
nytsamleg störf. Peter Greenaway hefur kvartað yfir því
að kvikmyndalistin þróist leiðinlega seint og sé til
dæmis ekki kominn lengra núna heldur en í
kúbismann. Af þessum sökum hefur hann snúið sér
fremur að myndlist og sviðsverkum (heyr, heyr,
ritstj.)þar sem unnt er að vera nútímalegur og gera
eitthvað sem skiptir máli.

Þrátt fyrir augljósar takmarkanir kvikmyndarinnar
varðandi lengd, frásagnarhæfni, útlit og markaðsstöðu,
stendur þó eftir að hún birtir ævinlega á sinn hátt
sneiðmyndir af samtímanum. Rétt túlkaðar eru þær á
sinn hátt lýsingar á menningarástandinu og mega því svo
sem allar heita heimildarmyndir þegar upp er staðið. 

Á 100 ára afmælinu horfðist kvikmyndin í augu við
dauða sinn. Hún er ekki lengur sjálfstætt fyrirbæri á
sama hátt og áður, heldur aðeins hluti markaðsvængs.

1. „Perspectives.“ Newsweek 17. júlí 1995, 7.
2. Ásgrímur Sverrisson: „Að stökkva út úr skugganum. Hugleiðing
um evrópskar kvikmyndir.“ Lesbók Morgunblaðsins 10. júní 1995, 2.
3. Joan Dupont: „Cannes: All the Bad News.“ International Herald
Tribune 17. maí 1995, 12.

Athugasemd ritstjóra:

Ég get nú ekki á mér setið og misnotað
aðstöðu mína ofurlítið þar sem Ólafur
vitnar í rúmlega þriggja ára gamla grein

mína í Lesbók Morgunblaðsins og virðist nota
þessi ummæli mín sem dæmi um örvænting-
arfullt plott okkar til að svara Hollywood. Þessu
vísa ég umsvifalaust til föðurhúsa. Grein mín
fjallaði um þær ógöngur sem evrópsk kvik-
myndagerð hefur ratað í, þ.e. að missa að
stórum hluta hið dýnamíska samband við
áhorfendur sína og þá um leið erindi sitt við
samtíma sinn. Ýmis teikn eru nú á lofti um að
þetta sé svolítið að breytast. 

Í þessari sömu grein kom einnig skýrt fram
að ég tel að við þurfum á allri flórunni að
halda, þ.e. kvikmyndum af öllum gerðum og
stærðum. Ennfremur benti ég á að það væri
mikilvægt fyrir evrópska kvikmyndagerð að
gera meginstraumsmyndir, ekki síst til að gefa
jaðarmyndum (sem evrópsk kvikmyndagerð er
að mestu leyti) tilgang sinn. 

Það er gamaldags heimsendafnykur af
skrifum Ólafs og í raun sýnist mér hann vera
að syrgja ástand sem er liðið og kemur ekki
aftur. Líkþráin (nostalgían) hefur farið illa
með margan góðan manninn, en sú afstaða
leiðir okkur aðeins í blindgötu vonleysis og
brostinna vona. Bíóið hefur alltaf verið
skammað af strangtrúarfólki og siðavöndum
menningarpostulum vegna þess að það er
áhrifamikið listform sem jafnframt selur sig í
ræsinu. Svona hefur það verið og svona mun
það vera áfram. 

Ég óttast ekki dauða kvikmyndarinnar. Að
segja sögu með myndum mun lifa með mann-
kyninu, en formið tekur breytingum. Það er
okkar hlutverk að taka þátt í að móta þessar
breytingar en ekki drjúpa höfði og syrgja
glataða tíma. Vondir kapítalistar og metnaðar-
fullir listamenn munu áfram þurfa að koma
sér saman um gerð kvikmynda, það verða átök
og frústrasjónir, sigrar og ósigrar, en hey! -
svona er veröldin!

Ég held það séu 4 ár síðan ég las fyrst dogma
yfirlýsingu Lars Von Triers. Þar boðaði hann gerð
10 danskra bíómynda sem gerðar yrðu undir

ströngum  reglum - manifestó.  Reglurnar gengu
aðallega út á að gera lítið úr þeirri aðferðarfræði sem
notuð hefur verið við kvikmyndagerð: Bannað er að
nota þrífót og ljós, bannað að smíða leikmynd eða setja
leikmuni fyrir framan vél, bannað að nota viðbótar-
tónlist o.s.frv. Nú skyldi innihaldið skipta öllu máli ekki
umbúðirnar.

Það sem heillaði mig strax var þessi gamla góða hug-
mynd úr listasögunni að hópur manna tekur sig saman,
skerpir skoðanir sínar og setur fram sameiginlega
stefnu, sem oftast boðar bæði andstöðu við ríkjandi

gildi og nýja aðferðarfræði. Mér fannst að innlegg af þessu tagi gæti orðið
mikilvægt í veikburða íslenska kvikmyndagerð.  Kvikmyndagerð á Íslandi hefur
dálítið undarlegt sköpulag. Náðst hefur ágætur árangur í framleiðslu bíómynda í
fullri lengd en allar aðrar greinar, heimildarmyndir, stuttmyndir, tilraunamyndir og
sjónvarpsframleiðsla eru nánast á byrjunarreit. Það má líkja þessu við að tónleikar
Sinfóníuhljómsveitar Íslands væru eina tónlistarstarfsemin í landinu.

Uppnuminn af kraftinum í Trier ákvað ég að búa til manifestóhóp innan
heimildarmyndagerðarinnar. á Íslandi. Ég velti fyrir mér hvaða forsendur þyrfti að
vera til staðar í samsetningu svona hóps. Meðlimir hópsins yrðu að vera á
svipuðum aldri, með líkan bakgrunn og sameiginleg ögrandi markmið. Með það í
huga að skapandi heimildarmyndagerð (creative documentary) þekkist vart á
Íslandi þá taldi ég að vonlaust væri að láta svona hóp spretta fram fullskapaðan.
Þess vegna ákvað ég að skipuleggja nokkurra mánaða dagskrá þar sem
heimildarmyndir íslenskar og erlendar yrðu skoðaðar og skeggræddar. Í framhaldi
af þeirri vinnu yrði svo kúrsinn tekinn. Ég fékk vin minn Sigurjón B. til að aðstoða
mig við myndaval og umræðustjórnun.  Forsendur sem ég gaf mér við val í hópinn
var að það væri fólk um þrítugt sem hefði lært kvikmyndagerð en væri ekki búið að
slá í gegn ennþá. Og saman smalaðist 8 manna hópur sem hittist í sýslu-
mannshúsinu á Árbæjarsafni einu sinni í viku. Þrátt fyrir að ágætisstemmnig næðist
á stundum og umræður væru líflegar þá skapaðist ekki sá eldmóður sem ég hafði
vonast til. Einhvernvegin var brauðstritið búið að ná tökum  á fólki, þannig að það

hafði ekki kraft til fara í þessa vinnu. Þetta átti ekki við um alla en of stóran hluta
hópsins. Eftir nokkra mánuði þá nennti ég þessu ekki lengur.

Hugmyndin lá síðan í dvala ínokkurn tíma en síðan fór ég að fá löngun til að
setja saman nýjan hóp. Ég hafði um tvær leiðir að velja. Annaðhvort að velja eldra
fólk sem hefði mótaðri skoðanir eða ennþá yngra fólk. Þegar vinur minn Pétur M.
sem var nemandi í Kvikmyndaskólanum og er stórefnilegur handritshöfundur
bauðst til þess að safna saman í hóp krökkum sem myndu hafa áhuga, þá þáði ég
það. Og aftur lagði ég af stað, nú með 8 manna hóp ungmenna á aldrinum 20 til 26
ára. Og nú var allt annað upp á teningnum, þau mættu vel og við eyddum heilu
dögunum í að horfa á myndir og ræða um þær. Reyndar stóð aðeins íþeim að
semja manifestóið enda er þetta X kynslóðin sem þolir illa boð og bönn. En útfrá
þeim forsendum að líklega myndu reglurnar skapa þeim meira frelsi en almennt
þekkist í heimildarmyndagerð þá samþykktu þau kröfurnar. Í framhaldi komu þau
síðan með hugmyndir að efni í myndir og eftir miklar umræður voru allir tilbúnir
að leggja af stað í kvikmyndagerð. Hópurinn starfar undir heitinu FÍNBJALLA.

FÍNBJALLA - MANÍFESTÓ
Heimildarmynd segir ekki sögu. Þeir sem vilja segja sögur eiga að gera

leiknar myndir. Heimildarmyndin hefur inntak og stundum framvindu en
fyrst og fremst er hún upplifun. Kvikmyndagerðarmaðurinn hefur persónulega
sýn á veruleikann og hann setur hana fram í því formi sem honum sjálfum
fellur best.

Starfsreglur vegna mynda manifestóhóps:
1. Nafn myndarinnar er eitt orð.
2. Handrit má ekki vera lengra en 1 blaðsíða.
3. Myndirnar mega ekki vera leiðinlegar.
4. Meðlimum í tökuliði er leyfilegt að taka þátt í atburðum myndanna, en þá 
einungis sem virkir þátttakendur.
5. Viðfangsefni myndanna skal vera þekkt af a.m.k. 30% mannkyns á jörðinni.
6. Þulartexti verður að vera bein ræða kvikmyndagerðarmanns eða raddir persóna 
sem birtast ímyndinni.
7. Mest mega vera 3 í tökuliði en aldrei færri en 1.
8. Viðbótarljós eru bönnuð. Við erfiðar aðstæður má nota eitt handljós.
9. Öll skot skulu vera handheld. Leyfilegt er að leggja frá sér vélina í gangi.
10. Hljóðrásin er til frjálsra afnota fyrir kvikmyndagerðarmanninn, en hún verður 
að þjóna viðfangsefninu.
11. Engum er leyfilegt að leika annan en sjálfan sig.
12. Líða skulu a.m.k. 33 dagar frá því tökum lýkur þar til mynd er fullkláruð.
13. Leikstjóri sér einnig um klippingu og hljóðhönnun myndarinnar.
14. Birtar verða 10 mínútur af myndinni.

Með myndavélina að vopni
E F T I R B Ö Ð V A R B J A R K A P É T U R S S O N
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L&S: Hver er framtíðarsýn íslenskra stjórn-
valda hvað varðar kvikmyndagerð á Íslandi?
BJÖRN: Íslensk stjórnvöld vilja að sjálfsögðu að íslensk
kvikmyndagerð dafni hér eins og önnur liststarfsemi.
Það hlýtur að vera markmið okkar að skapa kvik-
myndagerðarmönnum eins og öðrum listamönnum,
viðunandi starfsskilyrði. Hitt er annað mál að það virðist
sem aldrei sé hægt að gera þessari grein nægilega góð
skil með stuðningi úr ríkissjóði. Þar liggur sá
skurðpunktur sem veldur því að menn telja að
stjórnvöld standi ekki nægilega vel að kvikmyndagerð.
Þeim atvinnugreinum sem haldið er gangandi á
opinberum styrkjum fer fækkandi og margir eru þeirrar
skoðunar að opinberir styrkir beri dauðann í sér fyrir
viðkomandi grein því hún hættir þá að standa á eigin
fótum. Spurningin er þó um meðalhófið, þar sem

annars vegar er tekið tillit til þess sem ríkissjóður hefur
aflögu í þessa atvinnugrein og hinsvegar þess sem menn
telja viðunandi framlag. Ein spurning sem t.d. vaknar er
sú, hvað eigum við að gera ráð fyrir að framleiða
margar íslenskar kvikmyndir á ári? Eiga þær t.d. að vera
þrjár, fimm eða sjö? Ég geri ráð fyrir að kvikmynda-
gerðarmenn vildu hafa töluna í hærri kantinum, en er
það endilega markmið í sjálfu sér? Er hægt að komast

að einhverju samkomulagi um þetta, þannig að sátt náist
um framlag ríkisins? 
L&S: Nú kvarta kvikmyndagerðarmenn gjarnan
yfir of litlum peningum í Kvikmyndasjóði en
um leið hafa þeir margoft sýnt frammá
hæfileika sína til að finna stærstan hluta
fjármagnsins annarsstaðar, þannig að í raun
má segja að í grunninn spili þeir eftir
leikreglum hins “frjálsa” markaðar. Þetta
kann að virðast þversögn, en þessar stöðugu
kvartanir benda til þess að kvikmynda-
gerðarmenn telji sig ekki fá nægan
stuðning úr sjóðnum til að geta
herjað á önnur mið með
sannfærandi hætti. Má ekki færa
rök fyrir því að með því að auka

framlag til
Kvikmyndasjóðs sé
einfaldlega verið að
gera kvik-
myndagerðarmönnum
auðveldara að nota sitt
eigið frumkvæði, þ.e.
með því að hafa góðan
stuðning úr sjóðnum
geti þeir með meiri
sannfæringu róið á
önnur mið?
BJÖRN: Jú, enda hafa fjár-
veitingar til sjóðsins aukist í
minni tíð sem menntamála-
ráðherra, jafnvel meðan
ýmsir aðrir sjóðir hafa staðið
í stað. Síðan beitti ég mér
fyrir því á sínum tíma að
menn færu að ræða þetta á
öðrum forsendum og

iðnaðarráðuneytið hefur m.a. staðið í
viðræðum við kvikmyndagerðarmenn. Ég
hef tekið þátt í fjölda alþjóðlegra funda
um kvikmyndagerð og veit að menn
skiptast í tvo hópa um þessi efni. Við
Íslendingar höfum verið þeirrar skoðunar
að ríkinu bæri að leggja fé í kvikmyndir,
svo eru aðrir sem telja að ríkinu komi

þetta ekkert við. Það eigi bara að hafa tekjur af þessu og
kvikmyndagerðarmenn séu ekkert of góðir til að gera
myndir sem standi undir sér. Þetta er stór iðnaður og
t.d. annar stærsti útflutningsiðnaður Bandaríkjamanna.
L&S: Er þar ekki svolítið ólíku saman að
jafna?
BJÖRN: Það hefur kannski verið ógæfa Evrópumanna
að gera kvikmyndir sem fólk hefur ekki áhuga á að sjá.
Hollywood kann að selja, markaðssetja og græða
peninga. Þar á bæ starfa menn af ýmsu þjóðerni, þ.á.m.
Íslendingar. Við getum líka tekið annað dæmi. Menn líta
til okkar í leit að fyrirmyndum hvað varðar
sjávarútveginn. Afhverju? Af því að við höfum ekki
drepið hann í dróma með ríkisstyrkjum.
L&S: Nú hafa forsvarsmenn erlendra
kvikmyndasjóða margoft gert athugasemdir
við lágt fjárfestingarhlutfall Íslendinga í
eigin kvikmyndum, um leið og Kvikmynda-
sjóður gerir að skilyrði að myndirnar séu á
íslensku. Getum við ætlast til þess að erlendir
fjárfestar greiði lungann af kostnaði við gerð
íslenskra kvikmynda eins og raunin hefur
verið um margra ára skeið, eða eiga íslenskir
kvikmyndagerðarmenn að gera myndir á
erlendum tungumálum?
BJÖRN: Við höfum ekki verið að ætlast til þess. Þetta
hafa verið frjálsir samningar og þessir erlendu fjárfestar
hafa væntanlega séð sér einhvern hag af að styrkja

Um Menningarsjóð útvarpsstöðva 
og Sjónvarpið

L&S: Nú hefur þú lýst því yfir að þú viljir leggja
Menningarsjóð útvarpsstöðva niður? Hvað ætti að
koma í staðinn að þínu mati?

BJÖRN: Ég sé í sjálfu sér ekki nauðsyn þess að eitthvað komi í
staðinn. Þessir peningar hafa verið teknir af ljósvakamiðlunum
en þeim er falið að standa fyrir dagskrárgerð. Menningarsjóður
útvarpsstöðva er óþarfur milliliður að mínu mati, sem kom til í
nokkurskonar hrossakaupum á sínum tíma þegar Alþingi ákvað
að afnema útvarpseinokun. Ég geri ráð fyrir því að í nýju
útvarpslagafrumvarpi, sem væntanlega verður lagt fram í haust,
verði ekki gert ráð fyrir slíkum sjóði eða einhverju sambærilegu. 

L&S: Hver er framtíðarsýn ríkisstjórnarinnar
varðandi Sjónvarpið? Kæmi til greina að þínu mati
að auka hlut sjálfstæðra framleiðenda í
dagskrárgerðinni, eða jafnvel að setja hana alfarið í
hendur þeirra?

BJÖRN: Ég hef lagt á það áherslu að við flutning Sjónvarpsins
í Efstaleiti myndi stofnunin gera ráð fyrir að hýsa þar sína föstu
starfsemi eins og fréttir og aðra fasta liði, en önnur framleiðsla
yrði falin sjálfstæðum framleiðendum. Þessi þróun mun taka
einhvern tíma, því huga þarf að starfsmannamálum og þess
háttar, en fyrir mér eru þetta forsendurnar fyrir flutningnum.
Þessi þróun er hafin fyrir nokkru og mun halda áfram.

Björn Bjarnason menntamálaráðherra 

í viðtali við Ásgrím Sverrisson um ssttööððuu
í s l e n s k r a r
kvikmyndagerðar
og hugsanlegar 

l e i ð i r  t i l  ú r b ó t a

UM FRAMLÖG Í KVIKMYNDASJÓÐ: „Auðvitað
má segja að 80 milljónir séu lág fjárhæð, en
verður upphæðin ekki alltaf of lág meðan menn
vænta einhvers meira? Hvar eigum við að setja
þak? Það gengur auðvitað ekki að moka í
botnlausa hít, menn verða að koma sér saman
um hvar þakið eigi að vera hvað varðar fjölda
mynda og styrkhlutfall“. 

SAMKOMULAG
UM MARKMIÐ
OG LEIÐIR
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þessar myndir. Eru þetta bónbjargir? Ég hef líka rætt við
forsvarsmenn erlendra sjóða eins og t.d. Eurimages og
Norræna sjóðsins og fengið það á hreint hversu háa
upphæð við þurfum að greiða í þessa sjóði til að teljast
fullgildir þátttakendur. Þessi mál eiga að vera komin í
lag. Við höfum einnig beitt okkur fyrir aðild að
evrópskum samningi um samframleiðslu á kvik-
myndum, sem verður ýmsum vonandi að gagni. Ég hef
sagt við ýmsa kvikmyndagerðarmenn sem hafa komið til
mín að mér þætti það hið besta mál að þeir gerðu mynd
á ensku sem næði að slá í gegn á erlendum mörkuðum.
Er það eitthvað hættulegt? 
L&S: Hvað finnst þér um hugmyndir Cary
Granat, forstjóra Dimension Films, um
stórframleiðslu á bandarískum kvikmyndum
hér á landi, gegn einhverskonar ívilnunum?
BJÖRN: Hann ræddi fyrst og fremst við mig um
almennan áhuga sinn á landinu og möguleikana sem
hann sæi fyrir sér, auk þess um ýmiskonar úrlausn-
arefni sem hafa verður í huga þegar menn eru að velta
fyrir sér alþjóðlegri starfsemi hér á landi. Honum þótti
mjög mikils virði að við höfðum gert tvíhliða samning
við Kanadamenn um kvikmyndagerð. Mér fannst hann
nálgast viðfangsefni sitt af mikilli alvöru og gera sér far
um að safna upplýsingum, væntanlega til að bera undir
stjórn síns fyrirtækis. Skattamálin eru aðeins hluti af
þeim “pakka” sem hann er að búa til og vega kannski
ekki þyngst að lokum. Að mínu mati býr mikil alvara að
baki þessum fyrirætlunum og ég á von á að hann muni
innan skamms tíma leggja fyrir okkur ákveðnar tillögur
sem við þurfum að bregðast við. 
L&S: Nú kemur fram í nýlegri könnun
Viðskiptafræðistofnunar Háskólans fyrir
Aflvaka hf. að tekjur ríkisins af kvikmynda-
gerð eru um 500 milljónir króna á ári meðan
styrkveitingar eru um 85 milljónir króna á
ári. Væri ekki eðlilegt að ætla að með
auknum styrkveitingum myndi ríkið fá þá
peninga margfalt til baka? 
BJÖRN: Aftur vil ég segja að ég hef ekki trú á því að
ótæmandi fjáraustur í einhverja atvinnugrein leiði til
þess að hún standi sig betur. Það samrýmist ekki
mínum lífsskoðunum. Varðandi þessar 500 milljónir, þá
er mjög gleðilegt að heyra þá tölu, en þetta eru ekki

einhlítar viðmiðanir. Hvað með annað sem verið er að
gera hérna? Afhverju þarf að taka kvikmyndagerðina
sérstaklega út úr þegar verið er að meta hvers vegna
fólk kemur til landsins? Hvar endar þetta? Ríkissjóður
hefur miklar tekjur af ýmsum atvinnugreinum sem fá
enga ríkisstyrki.
L&S: Nú er hægt að taka dæmi af Dönum,
Írum, Bretum og Áströlum sem á undan-
förnum árum hafa lagt mikla peninga í
kvikmyndir og með góðum árangri. Allstaðar
hefur þetta orðið til þess að auka hinn
menningarlega prófíl viðkomandi lands. 
BJÖRN: Jú, þetta er mjög spennandi. Það er lykilatriði
fyrir okkur að kynna okkar menningu og þá ekki síst
með þessum hætti. Framboð á sjónvarpsefni er t.d nú
að finna á hundruðum rása og eftirspurn eftir efni er
gífurleg. Við þurfum að vera með okkar efni þar á
meðal. Fyrir mitt leyti er kvikmyndagerð sú hlið
listsköpunar sem er hvað mest spennandi. Ég er mikill
áhugamaður um bæði kvikmyndir og sjónvarp og fylgist
vel með þessum miðlum. Ég er hinsvegar ekki alveg
búinn að bíta á það agn að ríkið eigi að ausa
ótakmörkuðu fé í þessa ágætu listgrein. 
L&S: Í áðurnefndri könnun kemur fram að
opinbert framlag til leikhúsanna og Sin-
fóníunnar nemur frá 64% til 74% af
framleiðslukostnaði meðan meðal kvikmynd
er að fá rúm 20% af framleiðslukostnaði frá
Kvikmyndasjóði. Verður ekki leiðrétta þetta?

BJÖRN: Ríkið hefur tekið að sér að reka Þjóðleikhúsið
og Sinfóniuhljómsveitina að hluta. Það hefur hinsvegar
ekki tekið að sér að reka hér kvikmyndagerð, ég held
að enginn yrði hrifinn af því ef ríkið kæmi t.d. á fót
opinberri kvikmyndagerðarstofu. Auðvitað má segja að
framlag til kvikmyndagerðar sé lágt miðað við leikhús
og tónlist og vissulega geta þeir sem vilja auka
ríkisstyrki til kvikmyndagerðar dregið fram mörg góð
rök. 
L&S: Nú eru ýmis rauð aðvörunarljós
blikkandi í kvikmyndageiranum og má þar
nefna afar veika fjárhagsstöðu kvikmynda-
fyrirtækja og þar af leiðandi stöðuga óvissu
um framtíð þeirra og starfsmanna í greininni,
viðvarandi lág laun og landflótta fjölmargra
kvikmyndagerðarmanna. Er þetta ekki
áhyggjuefni að þínu mati og ef svo er, hvaða
leiðir eru til úrbóta?
BJÖRN: Ég held að þetta sé nú upp og ofan og ég veit
ekki hvort ástandið er verra núna en áður. Auðvitað
viljum við að hér séu öflug fyrirtæki í kvikmyndagerð
eins og í öðrum greinum. Það er kannski aðeins hægt
að tala um eitt stórt kvikmyndafyrirtæki hér, síðan eru
góðir leikstjórar sem safna í kringum sig góðu liði til að

gera mynd. Svo leysist hópurinn upp
og fer að gera eitthvað annað.
Auðvitað er æskilegt fyrir þetta fólk
að hér séu sterk fyrirtæki í greininni,
uppá atvinnuöryggi og annað, en hér
eru líka nokkur sterk auglýsinga-
fyrirtæki sem veita þessu fólki
verkefni. Kvikmyndagerð er í eðli sínu
áhættusamur rekstur og menn eru að
veðja á eigin sköpun. Styrkja er aflað
frá ýmsum stöðum og menn leggja
einnig eigið fé að veði, en stundum
gengur dæmið einfaldlega ekki upp.
Varðandi utanferðir manna þá er það
nú þannig með þjóðfélagið almennt
að menn sækja mikið erlendis. Ég vil

ekki endilega túlka það sem landflótta. Í mörgum
tilvikum sjá menn stærri tækifæri annarsstaðar og það
er í raun gleðiefni að fólk héðan hasli sér völl á
heimsvísu. 
L&S: En kallast það ekki landflótti þegar menn
sem vilja helst starfa hér neyðast til að leita
fyrir sér erlendis vegna skorts á
starfstækifærum?
BJÖRN: Auðvitað væri æskilegast að þetta fólk gæti
stundað sína vinnu hér, en verður nokkurntíma pláss
fyrir alla? Við gerum þessu fólki kleift að mennta sig en
við gerum ekki kröfu til þess að það vinni hér. Til
skamms tíma heyrðust oft þær raddir að ástæðulaust
væri t.d. að lána fjölda manns fyrir námskostnaði af
þessu tagi þar sem ekki væri verkefni að hafa fyrir nema
tiltölulega fáa. Við höfum ekki viljað fara út í að
takmarka aðgang manna að þessu námi. Auk þess er
t.d. ein aðalhugmyndin með evrópska efnahagssvæðinu
sú að þar eigi að vera einn vinnumarkaður þar sem
tæplega 400 milljónir manna eru jafnréttháir.
L&S: En hvað geta stjórnvöld gert til að búa
greininni betri starfsskilyrði?
BJÖRN: Þú nefndir nokkrir þjóðir áðan sem hafa styrkt
kvikmyndagerð sína m.a. með skattaívilnunum. Ég hef
mælt með því að við skoðuðum hvort sú leið kæmi til
greina hér, en um hana eru skiptar skoðanir. Sumir
telja að hún skili ekki nauðsynlegum árangri og vilja
hafa skatthlutfallið lágt en án undanþága, undanþágur

leiði til þess að aðrir þurfi að borga hærri skatta. Þetta
er matsatriði en það á ekki að útiloka þennan
möguleika að mínu mati. En ekki má gleyma því að í
raun eru menn að tala um að undanskilja kvikmynda-
iðnaðinn almennum leikreglum í þjóðfélaginu og
kvikmyndagerðarmenn eru sá listamannahópur sem
talar mest og hæst um að þurfi að gera betur við sig
með opinberu fé. 
L&S: En nú gerir ríkið miklu betur við bæði
Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhljómsveitina, eins
og skýrt kemur fram  í fyrrnefndri könnun.
Með því er ríkið auðvitað að viðurkenna að
þessar listgreinar fái ekki þrifist án opinbers
stuðnings. Eru kvikmyndagerðarmenn að tala
um eitthvað annað en sambærilegan
stuðning?
BJÖRN: Ríkið á og rekur þessar stofnanir en
kvikmyndagerðarmenn vilja fá að ráðstafa peningum
ríkisins sjálfir.
L&S: En ekki eru stjórnvöld að skipta sér af
verkefnavali Þjóðleikhúss og Sinfóníu?
BJÖRN: Nei, en þessar stofnanir starfa innan ákveðins
lagaramma og það er kjarni málsins. Ég hef ekki lagst
gegn því að ríkið styðji við kvikmyndagerð, en ég vil að
menn komist að einhverri niðurstöðu um hvað
fjárhæðin eigi að vera mikil. Þú nefndir þessar 500
milljónir. Er það viðmiðunin? Eitt sinn var það skattur af
bíómiðum og síðar líka af seldu poppkorni í bíóunum.
Við höfum verið að velta því fyrir okkur, við gerð nýrra
kvikmyndalaga, að gera samning við kvikmyndahúsin
um að hluti af þeirra innkomu rynni til kvikmynda-
gerðar, þ.e.a.s. hafa það samningsbundið en ekki
lögbundið. Síðan væri hægt að hugsa sér að hækka
styrki um leið og mynd hefur náð t.d. 15.000
áhorfendum, til að hvetja menn til að gera myndir sem
einhver vill horfa á. Ríkisstjórnin hefur markað þá
almennu stefnu að binda ekki framlög úr ríkissjóði við
einhverjar viðmiðanir heldur láta Alþingi taka ákvörðun
hverju sinni. Mér finnst að það eigi að vera almennt
markmið, hvort sem um er að ræða kvikmynda-
gerðarmann, stjórnmálamann, blaðamann eða aðra, að
einhverjir aðrir en maður sjálfur hafi áhuga á því sem
maður er að gera.
L&S: Nú er heildarframlag Kvikmyndasjóðs til
kvikmyndagerðar nokkru minna en kostnaður
við eina meðal bíómynd. Er ekki borðliggjandi
að sjóðurinn er alltof lítill til að ná mark-
miðum sínum?
BJÖRN: Hann hefur í sjálfu sér náð tilgangi sínum, því
með hans stuðningi hefur verið gerður fjöldi mynda.
Íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafa líka nálgast
viðfangsefni sín með öðrum hætti en t.d. kollegar þeirra
á Norðurlöndum og víðar í Evrópu þar sem eru miklu
stærri sjóðir. Þeir þykja gera öðruvísi myndir og leggja
sig meira fram um að höfða til áhorfenda heldur en
margir evrópskir kollegar þeirra. Þetta kerfi sem við
höfum kallar á útsjónarsemi kvikmyndagerðarmanna
varðandi öflun viðbótarfjármagns og það er af hinu
góða. Svo vil ég líka nefna að framlag ríkisins til
Kvikmyndasjóðs hefur verið aukið á undanförnum
árum, kannski ekki nóg en samt hefur verið um
aukningu að ræða. Auðvitað má segja að 80 milljónir
séu lág fjárhæð, en verður upphæðin ekki alltaf of lág
meðan menn vænta einhvers meira? Hvar eigum við að
setja þak? Það gengur auðvitað ekki að moka í
botnlausa hít, menn verða að koma sér saman um hvar
þakið eigi að vera hvað varðar fjölda mynda og
styrkhlutfall. 
L&S: Þú telur þá að hægt væri að setjast niður
og ræða málin út frá þessum atriðum?
BJÖRN: Já, þetta er umræðuflötur mikil ósköp. Segjum
sem svo að gerður yrði samningur milli Kvikmyndasjóðs
og ríkisins um ákveðna þróun, þar sem ríkið
skuldbindur sig til að útvega fé að gefnum ákveðnum
forsendum. Þá þætti mér rétt að Kvikmyndasjóður
skilgreindi af sinni hálfu hvað væri eðlilegt að styrkja
margar myndir á ári. 
L&S: Er annar trúverðugur valkostur fyrir
hendi en að ríkið styrki kvikmyndagerð og þá
með myndarlegum hætti?
BJÖRN: Þetta þarf að vera einhverskonar blanda, ég
viðurkenni að það væri mikið ábyrgðarleysi að halda því
fram að ekki þyrfti að styrkja íslenska kvikmyndagerð
úr opinberum sjóðum. Auðvitað er það frekar
óskemmtileg staða að hafa kvikmyndagerðarmenn sífellt
óánægða með sitt hlutskipti. Menn þurfa að koma sér
saman um markmið og leiðir.

Um Listasjóð
L&S: Nú hefur Listasjóður verið frekar

óduglegur að veita kvikmyndagerðar-
mönnum styrki til jafns við aðra lista-
menn, t.d. til ferðalaga, námskeiða og
þess háttar. Hvernig stendur á því og þarf
ekki að kippa þessu í liðinn?

BJÖRN: Þetta er nú ekki alveg á mínu
verksviði, það er sérstök stjórn sem sér um
úthlutanir úr Listasjóði. Mér er ekki
kunnugt um hvort kvikmyndagerðarmenn
séu að bera þar skarðan hlut frá borði
miðað við umsóknir. Að sjálfsögðu á það
ekki að vera svo.

UM GERÐ ÍSLENSKRA KVIKMYNDA Á ENSKU:
„Ég hef sagt við ýmsa kvikmyndagerðarmenn sem
hafa komið til mín að mér þætti það hið besta mál að
þeir gerðu mynd á ensku sem næði að slá í gegn á
erlendum mörkuðum. Er það eitthvað hættulegt?“  



Frumkvæði Dag Alveberg
L&S: Nú skilst mér að Norræni sjóðurinn með
Dag Alveberg í broddi fylkingar hafi átt
frumkvæði að gerð myndarinnar. Hvernig kom
það til og hvernig gekk það ferli fyrir sig?
SVEINBJÖRN: Sú hugmynd kviknaði þar á bæ að þróa
nokkur norræn handrit með ákveðnum forsendum og
sjá svo til hvort hægt væri að koma þeim í framleiðslu í
hinu norræna kerfi. Forsendurnar voru að myndirnar
ættu að höfða til ungs fólks og mættu ekki kosta yfir 75
milljónum króna. Þessu fylgdu þau fyrirheit að ef tækist
að afla helmings fjármagnsins heima fyrir gæti Norræni
sjóðurinn lagt til hinn helminginn eða svo. Leitað var til
fimm handritshöfunda, auk mín voru það einn frá
Danmörku, einn frá Noregi og tveir frá Svíþjóð því
Finnar fengust ekki inní þetta, sennilega vegna
tungumálaerfiðleika, því hugmyndin var að við fimm
myndum hittast reglulega ásamt öðrum og vera
dramatúrgar hvers annars. Við byrjuðum öll á skila inn
tveimur hugmyndum og völdum sameiginlega aðra

þeirra til að vinna úr. Síðan
unnum við “treatment” og
hittumst að því loknu og
fórum yfir hugmyndir hvers
annars. Þetta endurtók sig
þegar handritsdrög lágu
fyrir. Útúr þessu komu svo
fjögur handrit því einn
handritshöfundanna, sá
norski, heltist úr lestinni af
persónulegum ástæðum.
Sænsku handritin tvö voru
kláruð en hafa ekki enn
komist á koppinn, meðan
handritið mitt og handrit
Danans Nikolaj Scherfig
fóru í framleiðslu. Myndin
hans heitir Rungsted og
verður væntanlega sýnd í
haust. 
L&S: Hvað vakti fyrir
Alveberg að ykkar
mati?
SVEINBJÖRN: Fyrir mitt
leyti finnst mér þetta
áhugaverð tilraun en Dag
sjálfur er betur til þess
fallinn að svara þessari
spurningu. 
L&S: En nú virkar

þetta svolítið kalkúlerað hjá Alveberg,
ákveðin markaðsleg forskrift sem kemur að
ofan, niður til kvikmyndagerðarmannnanna.
Er þessi aðferð líkleg til að bera meiri

árangur en að láta hugmyndirnar spretta upp
hjá kvikmyndagerðarmönnunum sjálfum og
út frá þeirra lífssýn?
HILMAR : Þetta er í raun líkt og einhverskonar
samkeppni á vegum opinberra aðila. Ég held að þú leitir
alltaf í þinn reynslusjóð hvort sem þú ert að gera myndir
eftir pöntun eða ekki. Mörg mestu listaverk mann-
kynssögunnar hafa verið framleidd eftir pöntun og það
er ekkert að því að vinna þannig svo framarlega sem þú
ert trúr sjálfum þér. Að því leytinu til skiptir þetta engu
máli uppá árangur. Þú getur hugsanlega deilt á þetta út
frá pólitík, en ekki út frá útkomunni, því hún er háð allt
öðru en því hver biður um verkið. 

Vel blandaður kokkteill
L&S: Hvað þarf góður þriller að hafa til að
bera að ykkar mati?
SVEINBJÖRN: Hann þarf fyrst og fremst að halda
áhorfandanum við efnið, halda spurningunni um “hvað
gerist næst?” lifandi í huga áhorfandans. Þessu er
auðvitað hægt að ná fram með mismunandi meðulum.
Fyrir mér er meginatriðið að persónurnar sem í hlut
eiga nái að skipta mann einhverju máli, því að annars
endist eftirvæntingin ekki lengi.
HILMAR: Persónulega skil ég hugtakið “þriller” miklu
þrengra en spennumynd og mér finnst Sporlaust miklu
frekar vera spennumynd, auk þess að innihalda drama
og svarta kómedíu. Reglurnar sem við notum við gerð
spennumynda eru ekki eins strangar í dag og þær voru.
Formúlan er orðin afar þaulreynd, þannig að við erum
farin að taka útúrdúra og blanda saman straumum og
stefnum á nýjan hátt bara til þess að vera ekki sífellt að
endurtaka okkur. Mér finnst erfitt að benda á aðra
kvikmynd, íslenska eða erlenda, sem færi í sama flokk
og Sporlaust og þá er ég ekki að tala um gæði heldur
tegund. Þessi sérstaka blanda var það sem að hluta til
kveikti í mér þegar ég las handritið. Mig langaði
vissulega að gera spennumynd en hinn dramatíski
þáttur höfðaði líka sterkt til mín og mér fannst þetta afar
vel blandaður kokkteill hjá Sveinbirni. Sporlaust fer
ekki í flokk með myndum eins og Seven eða The Usual
Suspects svo nefndir séu nokkrir nýlegir gæðaþrillerar.
Hún er heldur ekki klassískur “whodunnit”. Hún er
kannski sumpart “Hitchcock-ísk” að því leyti að hún er
um fólk sem lendir óvart í ákveðum aðstæðum og
verður að vinna sig út úr þeim. 
L&S: Sveinbjörn, þú hefur talað um að myndin
kallist á við frásagnaráherslur ýmissa
bíómynda sem vakið hafa athygli á
undanförnum árum og nefndir þar m.a. Pulp
Fiction, Short Cuts og Trainspotting. Gætir þú
farið frekar útí þetta?
SVEINBJÖRN: Mín upplifun er sú að á undanförnum
árum hafi verið gerðar frekar vogaðar tilraunir í þá átt
að brjóta upp þessi “genre” landamæri. Þetta finnst mér

afar spennandi, ekki síst þar sem ég þykist sjá það á
Hollywoodframleiðslunni að þessi klassíska
spennumyndaformúla sé orðin dálítið þreytt.
Sérstaklega verður oft vandræðalegur lokaþátturinn því
það er orðið svo erfitt að koma fólki á óvart. Þessvegna
held ég að menn hafi farið að leita nýrra leiða, það má
jafnvel kenna þetta við póstmódernisma, þ.e.a.s. menn
eru að vinna með öll form og hugmyndir sem hafa verið
í gangi á öldinni liggur við og prófa að blanda þessu
saman. Sumpart finnst mér þetta líkjast meira lífinu
sjálfu og mér sem rithöfundi og handritshöfundi finnst
þetta mjög spennandi. Að reyna að búa til
straumlínulagaðan “whodunnit”, hef ég svosem líka
prófað þó það hafi ekki verið framleitt (“það er fínt!”
skýtur Hilmar inní), en hitt finnst mér meira heillandi.

Hinn sundurleiti vinahópur
L&S: Snúum okkur að persónunum. Nú eru
Gulli (Guðmundur Ingi Þorvaldsson) og Ella
(Þrúður Vilhjálmsdóttir) huggulegt en
veikgeðja par, hann afreksmaður í íþróttum -
hún er líkamsræktarþjálfari, Beggi (Dofri
Hermannsson) virðist metnaðarlaus spaugari,
Óli (Ingvar E. Sigurðsson) er gamall hraunari
og Dísa (Nanna Kristín Magnúsdóttir) er
einstæð móðir með erfiðan bakgrunn. Er þetta
ekki svolítið sundurleitur vinahópur? 
HILMAR: Fyrir mér er þetta einfalt. Við eigum ekki í
neinum vandræðum með hvernig Gulli og Ella þekkjast.
Líkur sækir líkan. Svo höfum við Begga sem er þessi
klassíski æskuvinur, strákurinn sem hefur búið í næsta
húsi og fylgt þér alla tíð. Hann hefur ekki sama metnað
né bakgrunn en hann er samt þinn besti og einlægasti
vinur. Um leið þýðir þetta að þú þekkir fjölskylduna
hans, t.d. systurina Dísu. Dísa fór út af sporinu og átti
barn í lausaleik en er af veikum mætti að reyna að ná
sér uppúr því. Aftur segi ég líkur sækir líkan, því hún
hefur kannski kynnst Óla á meðferðarheimili eða
einhverju slíku. Þessi tvö pör hverfast um Begga, án
hans hefðu þau engin samskipti. Og hver segir að þau
séu vinir? Í upphafi gerist það að Gulli er að keppa í
sundi. Beggi er þar vegna þess að Gulli er besti vinur
hans, Dísa er þarna líka vegna þess að hún hefur þekkt
Gulla alla sína ævi og þetta skiptir hana máli. Óli er ekki
viðstaddur en kemur í partíið um kvöldið. Þau eru
samvistum þessa kvöldstund og hún leiðir af sér það
sem sagan snýst um. Þau neyðast því til þess að leysa úr
málunum saman. Óli segir síðar við Begga að Gulli muni
ekki vilja kannast við hann eftir tíu ár nema hann þurfi
að fá gert við eitthvað ókeypis. Þetta er hinn bitri
sannleikur í þeirra sambandi. Auðvitað er erfitt að leiða
svona ólíkt fólk saman en um leið mjög spennandi og
kallar á átök. Það sem heillaði mig var einmitt þessi
óvissa og vantraust, meira að segja pottþétta parið getur
ekki treyst hvort öðru. Gulli og Beggi eru þeir einu sem
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AÐ SVEIGJA
REGLURNAR

Ásgrímur Sverrisson ræðir við

Hilmar Oddsson leikstjóra og

Sveinbjörn I. Baldvinsson

handritshöfund um mynd þeirra,

Sporlaust, sem frumsýnd var í

lok ágúst s.l.

HILMAR ODDSSON: „Ég
held að þú leitir alltaf í
þinn reynslusjóð hvort
sem þú ert að gera
myndir eftir pöntun
eða ekki. Mörg mestu
listaverk mannkyns-
sögunnar hafa verið
framleidd eftir pöntun
og það er ekkert að því
að vinna þannig svo
framarlega sem þú ert
trúr sjálfum þér“.



fullkomlega treysta hvor öðrum. Samt held ég tildæmis
að Beggi elski Ellu, en það er önnur saga og dæmi um
það sem ég, sem leikstjóri, verð að vinna varðandi
persónurnar til að þær gangi upp fyrir mér. 
L&S: Hver var tilgangurinn með tilvitnunum í
persónurnar í upphafi þegar því er síðan varla
fylgt eftir að heitið getur, þ.e. ekki er fyllt útí
persónurnar og þá fílósófíu sem gefið er í
skyn að þau standi fyrir?
HILMAR: Þessu er ég algerlega ósammála. Við vildum
kynna aðalpersónurnar fimm eins fljótt og vel og við
gátum og tilvitnanirnar eru til að gefa þeim lit, svo þú
áttir þig fyrr á hvað hver og einn stendur fyrir.
L&S: Nú virðist mér áherslurnar vera á
innbyrðis tengsl krakkanna undir álagi,
frekar en hið ytra plott sem í raun er fullt af
óútskýrðum atburðum. Fram kemur undir
lokin að Óli þurfti að véla Gulla vegna hótana
gamals fangelsisfélaga og gulrótin hans sé
draumurinn um betra líf með Dísu. Í því
samhengi fór ég að velta því fyrir mér hvort
ekki hefði verið sterkara að gera hópinn mun
nánari í upphafi og horfa síðan á hann gliðna
í sundur?
HILMAR: Þú getur lagt að jöfnu að vera annarsvegar
með splundraðan hóp sem límist saman vegna
óþægilegs atviks eða samheldin hóp sem er sundrað
vegna óþægilegs atviks. Þetta eru tvær leiðir, við völdum
þá fyrrnefndu. 
SVEINBJÖRN: Þegar maður fer að sjóða saman sögu
leitar maður í einhvern sjóð, einhvern graut af
minningum, pælingum, hlutum sem maður lenti í eða
hefði getað lent í. Það er einn af kostum íslensks
samfélags að flestir eiga yfirleitt nokkuð fjölbreyttan
vinakreðs. Þegar maður rifjar upp suma þá sem maður
þekkti um tvítugt og hvar þeir eru í dag, gæti ég bent á
fólk sem meðal annars situr inni eða hefur jafnvel
horfið. Þetta fólk umgekkst maður á sínum tíma þó það
tilheyrði kannski ekki manns nánasta vinahópi. Við
völdum að leiða saman hóp sem ber í sér ákveðna
hættu á brestum og síðan er spurningin hversu lengi
þetta heldur. Setning Óla um árin tíu sem Hilmar
minntist á áðan lætur mjög óhuggulega í eyrum hinna
vegna þess að þau vita að þetta getur alveg gerst, maður
þekkir þetta úr eigin reynslu. 
L&S: Tilfinning mín er sú að samkennd ykkar
liggi með Óla og Dísu, þau þurfa að hafa
meira fyrir öllu og liggja undir þyngra fargi,
meðan hinar persónurnar mæta nokkrum
afgangi. Við fáum t.d. ekkert að vita um sam-
band Gulla og Ellu annað en að það virðist
byggt á einhverju þegjandi samkomulagi um
að vera sæt saman útávið. Engin nánd eða
innileiki virðist í sambandi þeirra og
hversvegna skyldum við þá láta okkur nokkuð
varða um þessi ósköp sem þau lenda í? 
HILMAR: Ég held að það sé alveg rétt að samúð okkar
er mikil með Óla og Dísu en fleira kemur til. Ég sagði
við leikarana að Gulli og Ella væru erfiðustu hlutverkin,
því það er mjög erfitt að leika “streitara”. Fyrir leikara
er afar þakklátt að fá breyska manneskju að glíma við
og að sama skapi getur hetjan eða “streitarinn” verið
mjög vanþakklátt. Við þurfum hinsvegar mjög oft á slíkri
persónu að halda til að segja sögu, hinir vammlausu
lenda oft í því að fá kusk á hvítflibbann. Við erum með
fimm aðalpersónur og höfum níutíu mínútur til að segja
þeirra sögu, ég held að þetta sé kannski spurning um
hvaða leið er farin og hvernig áhorfandinn tekur því
sem að honum er rétt.
L&S: Ég spyr kannski vegna þess að mér finnst
þið hafa ívið meiri áhuga á persónunum en
plottinu. Mikið hvílir á Óla sem sér sig
knúinn til að svíkja hópinn en engu að síður
er Gulla stillt upp í forgrunni sögunnar og því
var skrýtið að upplifa hann svona flatan sem
persónu.
HILMAR: Já, það er oft vandamál að forðast að gera
svona persónur of flatar. Ef maður til dæmis hugsar til
North By Northwest eftir Hitchcock þá getur maður
spurt; hvað veit maður um persónu Cary Grant?
L&S: Allavega vissi maður að hann var
tilbúinn til að múta móður sinni til að njósna
um einhvern misyndismanninn!
HILMAR: Já, þarna ertu náttúrulega með sögu sem er
mjög skemmtileg en þú veist í raun lítið um hann og við
sjáum hann næstum eingöngu vera að bregðast við
aðstæðum. Svipað má kannski segja um Gulla. Hann er
íþróttahetja sem stendur frammi fyrir spurningunni um

hvað hann ætli að gera við líf sitt; ætlar hann halda
áfram á íþróttabrautinni eða ætlar hann í nám, ætlar
hann að vera með þessari stúlku, ætlar hann að eiga
þessa vini og svo framvegis. Hann er á ákveðnum
tímamótum og hefur hingað til þurft að hafa lítið fyrir
hlutunum. Samt sé ég hann ekki sem algjöran
“streitara”, því slíkur maður fengi sér ekki “jelly” í
partíinu og gerir ekki ýmislegt sem Gulli þó gerir. Það
býr í honum einhver vottur af bóhem, sem kannski nær
yfirhöndinni einhverntíma síðar. Annars getur verið
mjög erfitt að svara nákvæmlega afhverju maður gerir
þetta en ekki hitt varðandi persónusköpun, þetta er
flókið samspil margra þátta.
SVEINBJÖRN: Gulli fær strax í upphafi nóg til að glíma
við. Við veltum því fyrir okkur að gefa honum eitthvað
próblem til að gera hann að einhverju leyti
áhugaverðari, en í ljós kom að það var bara “smjör á
fleskið” eins og þeir segja í Noregi, bara asnalegt og
óþarfi.

Aristóteles og Hollywood
L&S: Sveinbjörn, nú ert þú menntaður í
Bandaríkjunum og bæði þessi mynd og Foxtrot
(1988), bera þess skýr merki að þeirra
kvikmyndahefð er þér hugleikin. Finnst þér á
einhvern hátt vandkvæðum bundið að
yfirfæra hina amerísku frásagnarhefð á
íslenskar aðstæður, eða er það eitthvað sem
þú sérð fyrir þér að þróa áfram?
SVEINBJÖRN: Ég hef skrifað handrit að þremur
íslenskum bíómyndum, þessum sem þú nefnir og svo
Tár úr steini. Ég hef nálgast öll verkin með það fyrir
augum, fyrst og fremst, að segja sögu sem mér finnst
sjálfum áhugaverð frá upphafi til enda. Það er sú frá-

sagnaraðferð sem ég kýs
og ég tengi hana ekkert
sérstaklega við Ameríku.
Varðandi Foxtrot er það að
segja að handrit mitt að
þeirri mynd var gefið út á
prenti og er töluvert
öðruvísi en myndin, sem
breyttist mjög mikið í
klippingu og tökum í átt að
amerískum móð. Á hinn
bóginn virkaði sú mynd
bara vel og útgáfa mynd-
arinnar með ensku tali
hefur líklega fengið ein-
hverja mestu dreifingu
allra íslenskra bíómynda.
Nú er það mjög í tísku að
tala um þessa mynd eins og
hún hafi verið ægilegt
flopp, en á sínum tíma var
þetta ein mest sótta
bíómynd ársins og fékk
ágæta dóma. Hinsvegar var
mitt handrit mun orðmeira
og dramatískara en
endanleg útkoma. Hvað
Sporlaust varðar þá get ég
ekki verið sammála því að
hún sé undir neinum
amerískum áhrifum.

Okkur hefur t.d. verið sagt á Norðurlöndum að henni
svipi miklu frekar til breskrar hefðar. Hefði Sporlaust
fylgt einhverju Hollywood þriller módeli væri hún t.d.
fyrst og fremst um Gulla og það sem hann gengur í
gegnum. 
L&S: En nú er ég fyrst og fremst að tala um
form og uppbyggingu, sem í þessum myndum
liggur mun nær hinum ameríska skóla en t.d.
hinum evrópska, þar sem kvikmyndagerðar-
menn hafa leyft sér annarskonar nálgun oft á
tíðum. 
SVEINBJÖRN: Fyrir mér hefur grunnstrúktúrinn í
kvikmyndagerð og raunar allri frásögn með dramatískri
framvindu, ekkert sérstaklega með Hollywood að gera
heldur er hann grískur og kominn frá Aristótelesi, þ.e.
kynning, flækja og lausn. Ég lít svo á að ef maður ætlar
að brjóta hann upp þá sé mjög nauðsynlegt að vita hvað
maður er að gera. Mynd eins og t.d. Pulp Fiction brýtur
ekki upp þennan strúktúr, nema að því leyti að hún
inniheldur nokkrar litlar sögur sem allar hafa þessa
uppbyggingu. Hinsvegar er þetta oft litið neikvæðum
augum hérna megin Atlantshafsins og ég hef jafnvel
heyrt menn segja að þeir þurfi að setja sig í “amerískar”

stellingar þegar þeir horfi á Sporlaust. Þetta skil ég ekki
því hún hefði verið allt öðruvísi ef við hefðum fylgt
aðferðum Hollywood.
L&S: Já, er ekki einmitt ákveðið vandamál í
okkar evrópska umhverfi, þessir inngrónu
fordómar gagnvart Hollywood myndum, sem
svo oft eru álitnar “óæðri” og ekki eins mikil
“list”?
SVEINBJÖRN: Jú, því er ég reyndar hjartanlega
sammála og hef oft reynt að benda á það í gegnum árin.
Þessvegna hef ég líka lagt á það áherslu þegar ég hef
verið að kenna handritsgerð að þessi svokallaða
Hollywood ”formúla” er í raun ævaforn og hefur alveg
jafn mikið að gera með Shakespeare og aðra klassík.
Hollywood hefur bara þróað hana sem markaðsvöru.
HILMAR: Við Evrópumenn eigum vissulega í
nokkurskonar ástar/haturssambandi við Hollywood af
vissum ástæðum. Við dáumst að því sem þeir gera vel og
reynum að taka ýmislegt eftir þeim, en um leið reynum
við að forðast að gera það í of miklum mæli því við
óttumst samanburðinn. Við eigum einfaldlega ekkert í
þá á þeirra heimavelli. Hefði ég reynt að segja þessa
sögu eins og þeir gera best í Hollywood, hefði ég fyrst
og fremst afhjúpað vanbúnað minn og fátækt, þannig að
óhjákvæmilega reynir maður að finna aðra leið. Sú leið
er ekkert endilega evrópsk heldur bara leiðin okkar,
þar sem við tökum mið af því sem okkur finnst vel gert,
hvort sem það kemur frá Ameríku eða Evrópu. Þessi
saga hefði örugglega ekki vakið eins mikinn áhuga hjá
mér ef fókusinn hefði algerlega verið á Gulla, eins og
hin klassíska ameríska hefð býður. Þá hefði ég
sennilega ekki verið rétti maðurinn til að gera þessa
mynd. Það var þessi útvíkkun á forminu sem heillaði
mig.
SVEINBJÖRN: Kvikmyndasagan segir okkur að við
þurfum á þessari fyrrnefndu “formúlu” að halda. Það er
eitthvað í manneskjunni sem kallar á þessa uppbyggingu
þegar okkur er sögð saga, ekki bara í kvikmyndum
heldur einnig í t.d. munnlegum frásögnum. Síðan hafa
menn auðvitað leikið sér að því að hrista hana upp og
stundum hefur komið eitthvað áhugavert út úr því. Oftar
en ekki hefur það þó ekki tekist mjög vel. Hinsvegar
held ég að það sé útbreiddur misskilningur að þetta
form - kynning, flækja, lausn - sé eitthvað þröngt. Ef við
skoðum sögur, bíómyndir, leikrit, jafnvel klassíkina alla
eins og hún leggur sig, þá held ég að við getum ekki
sagt með góðri samvisku að Aristóteles hafi legið á
höfundum þessara verka eins og mara. En kannski væri
gaman að skoða hvernig Hamlet liti út ef ekki hefði
verið beitt þessum dramatísku aðferðum.
HILMAR: Við erum alltaf að gagnrýna íslensk handrit,
en eru ekki þau handrit sem okkur hafa þótt skást
einmitt gerð í anda þessarar “formúlu”? Er það óvart?

Til í hvað sem er 
L&S: Að lokum. Er eitthvað sameiginlegt
verkefni framundan hjá ykkur heiðurs-
mönnum?
HILMAR: Já, okkur langar til að halda áfram að feta
þessa slóð spennufrásagnarinnar, með reynsluna af
Sporlaust í farteskinu. Hugmyndin er að gera
sjónvarpsseríu sem lýtur sömu lögmálum og við
þekkjum úr ýmsum breskum seríum eins og t.d.
Taggart eða Prime Suspect, þ.e. þriggja til fjögurra
þátta. Við sjáum fyrir okkur einhverskonar “whodunnit”
við íslenskan veruleika og kynnum til sögunnar persónu
sem má síðan fylgja eftir í öðrum þáttaröðum ef vel tekst
til. Ánægðastur yrði ég, að ef ástæða þætti til að gera
aðra seríu, myndi einhver annar leikstýra henni. Þá
fyndist mér þetta hafa heppnast. Þetta vantar algerlega í
íslenska myndaflóru að okkar mati, en sagan yrði að
sönnu að vera sprottin úr íslenskum veruleika. 
Ennfremur er ég ekki í nokkrum vafa um að við eigum
eftir að gera aðra bíómynd saman í framtíðinni, hvort
sem það verður okkar næsta verk eða ekki.
SVEINBJÖRN: Já, það er nú einu sinni þannig að þegar
einu sinni hefur skapast náinn kjarni sem lætur vel að
vinna saman, hefur gengið í gegnum sameiginlega
reynslu og er löngu kominn yfir það stig að þora ekki
að tjá sig alveg umbúðalaust, þá áttar maður sig á því að
það er engin tilviljun að svona kjarnar eru til mjög víða í
sköpun af ýmsu tagi, ekki síst í bíómyndum. 
HILMAR: Okkar samvinna hefur nú staðið í sjö til átta
ár, eða frá því við hófumst handa við Tár úr steini. Sú
mynd var ekkert áhlaupaverk og ég held að það að
komast heill úr þeirri ferð hafi þjappað okkur mjög vel
saman. Núna erum við tilbúnir í eiginlega hvað sem er.
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SVEINBJÖRN I. BALD-
VINSSON: „Mín upplifun
er sú að á undanförn-
um árum hafi verið
gerðar frekar vogaðar
tilraunir í þá átt að
brjóta upp þessi “genre”
landamæri. Þetta finnst
mér afar spennandi,
ekki síst þar sem ég
þykist sjá það á Holly-
woodframleiðslunni að
þessi klassíska spennu-
myndaformúla sé orðin
dálítið þreytt“.
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M
ig langar með nokkrum línum

að minnast félaga míns Einars

Heimissonar sem nýlega lést

langt fyrir aldur fram.

Einar var einstaklega hógvær og kurteis

í allri framkomu. Mér fannst hann

heillandi því ég vissi svo vel um þann

eldmóð sem bjó í brjósti hans undir

látlausu fasinu. Hann var nefnilega mikill

gáfumaður og mjög ástríðufullur í öllu

sem hann tók sér fyrir hendur. Þannig

hafði hann klárað mörg vel unnin verk á

sinni stuttu ævi og það er víst að hann átti

mörg eftir.

Mér fannst alltaf sérlega gaman að

spjalla við Einar, bæði sem blaðamaður

og áhugamaður um kvikmyndir. Þegar

fundum okkar bar saman, ræddum við

kvikmyndadóma mína og kvikmynda-

áform hans til hins ýtrasta. Og þegar talað

er við svo fróðan mann leiðast sam-

ræðurnar inn á forvitnilegar og

skemmtilegar brautir.

Einar gerði myndir um sannleikann. Ég

virti innilega áhuga hans á afdrifum fólks

hvaðanæva, og það að honum væri

einstaklega umhugað um að fólk fengi

uppreisn æru, að við sem lifum í

hægindum nútímans, skildum hvað þeir

sem ruddu brautina höfðu á sig lagt.

Seinast þegar ég hitti Einar í

Morgunblaðshúsinu nefndi ég það við

hann að hann liti sífellt betur út, og

vonaðist til að hamingjan færi að höndla

þennan góða mann sem hafði stundum

farið á mis við hana, en átti hana svo

sannarlega skilið.

Elsku Einar, líði þér vel þar sem þú ert.

Ég mun sakna samfunda okkar.

MINNING:
Einar Heimisson

1966-1998

EFTIR HILDI LOFTSDÓTTUR

Gísli  Halldórsson,  skærasta
stjarnan í íslenskri kvikmyndagerð
lést nú í haust langt fyrir aldur

fram. Fyrir þann sem þetta ritar var hann
miklu meira en afburðaleikari, hann
miðlaði af áratuga reynslu sinni sem
leikstjóri, gaf ómetanlegar ráðleggingar
við handritsgerð og leikaraval. Hann var
guðfaðir kvikmynda Íslensku kvikmynda-
samsteypunnar sem undirritaður leik-
stýrði. Gísli hafði líka svipaða stöðu í ísl-
enskum kvikmyndum og Marlon Brando
í þeim amerísku.  Hann hafði það orð á sér að vera  erfiður  og óvæginn í
samstarfi. Samstarfsfólk umgekkst hann með óttablandinni virðingu. 

Við unnum fyrst saman þegar Hallgrímspassía eftir Atla Heimi var
sjónvarpað á föstudaginn langa 1988. Þá varð mér ljóst að Gísli
var ljúfmenni með góða kímnigáfu.            

Ég sagði honum frá hugmyndinni að Börnum
náttúrunnar og honum leist strax vel á að ljá
henni lið. Þegar Kvikmyndasjóður hafnaði
umsókn minni trekk í trekk var það huggun
harmi gegn að Gísli hafði trú á verkinu. Hann
stakk meira að segja uppá því að vinna
kauplaust. Þetta var mér hvatning til þess að
halda áfram að senda þessa þráhyggju-
umsókn í Sjóðinn. Næsta verkefni okkar
varð þó Englabossar eftir handriti Hrafns
Gunnlaugssonar. Þar sýndi hann dirfsku með
þátttöku sinni í myndinni sem var nokkuð víst
að yrði umdeild. Loks var skipuð gáfuð
úthlutunarnefnd sem gerði okkur keift að ráðast í
gerð  Barna náttúrunnar .Gísli bræddi hjörtu
áhorfenda um víða veröld og vann til fjölda verðlauna
fyrir leik sinn í myndinni. Vinur minn sem er mannfræðingur
sá myndina með mannætum í Nýju Gíneu  og elskuðu þær sérstaklega
þennan góðlega mann. Það kom í minn hlut að ferðast með myndina og

hneigja mig. Hvar sem ég kom spurðu
allir um aðalleikarana og fékk Gísli
fjölda tilboða um að leika í erlendum
myndum. Það sem kom í veg fyrir að
hann yrði  alþjóðlegur leikari var sú
ákvörðun hans að ferðast ekki með
flugvélum og sú skiljanlega sérviska að
veita ekki fjölmiðlum aðgang að sér.
Þetta tvennt, flugvélar og fjölmiðlar,  er
þó stór hluti starfsins en átti ekki við
Gísla því hann fyrirleit  hégóma og fals
sem þessu fylgir.Þær þrjár kvikmyndir

sem við unnum saman fengu allar heimsdreifingu og átti leikur hans ekki
minnstan þátt í þvi. 

Í öllu sem Gísli tók sér fyrir hendur var hann haldinn
fullkomnunaráráttu. Gilti þá engu hvort hann væri að smíða

smáhlut eða leika stórt hlutverk. Hann var ótrúlega
fljótur að koma sér inní andrúmsloft kvikmynda-

atriða þótt þau væru slitin sundur með enda-
lausum biðtíma. Alltaf skildi hann ganga beint

inní atriðið einsog hann hefði rétt skroppið
frá. Þetta er helsti kostur góðs leikara. Það
veitti manni mikið öryggi að hafa Gísla í
kvikmynd því það tryggði henni ákveðið
andrúmsloft sem einkenndist af mannlegri
hlýju og kímni. Á ferðalögum um landið
með honum var skemmtilegt að sjá

hvernig hann umgengst fólk sem varð á vegi
okkar og hvernig það tók honum. Það voru

hvarvetna konunglegar móttökur. Allvega er
ég handviss um að móttökunefndin við himna-

fortjaldið hafi  haldið honum góða veislu.
Íslensk kvikmyndagerð hefur misst mikið og

hans er sárt saknað. Það voru mörg hlutverkin sem honum
voru ætluð. Þjóðin hefur misst einn af þeim mönnum sem hafa komist næst
því að kallast þjóðargersemi.

MINNING:

Gísli Halldórsson
1927-1998

Eftir Friðrik Þór Friðriksson
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Kurosawa var tuttugustu aldar listamaður.
Hann var einn af þeim fremstu á meðal
jafningja sem settu svip á alþjóða

kvikmyndagerð og lifðu á tímum sviptinga, frá
síð-rómantík, dadaisma, súrrealisma og
raunsæis, til film noir, fransk/ítalskrar nýbylgju,
söngleikja, kúreka, science fiction, hraða og
spennu.  Og frá tímum keisarastjórnar, fasisma,
kommúnískra byltinga, nýlenduumróta og
menningarbyltinga til tíma járntjalds,
terrorisma, lýðræðis, sósíalisma, asísks
efnahagsundurs og frjálshyggju.

Kurosawa var sonur liðsforingja
og síðar leikfimikennara, fór í
listaskóla 17 ára, réði sig sem
aðstoðarleikstjóri 1936 og leikstýrði
sinni fyrstu mynd 1943 (Judo
saga). Í pólitísku andrúmslofti
Japans á þriðja og fjórða
áratugnum virtist Kurosawa leggja
nokkra áherslu á tæknilegu hliðina
um leið og hann þræddi einstigið á
milli japanskrar ritskoðunnar,
hefðar og eigin hugmynda. Það var
lán fyrir Kurosawa að á þeim tíma
sem hann 'fann sig', eða
uppgvötvaði sig einsog hann segir
sjálfur frá með mynd sinn
Drukkinn Engill (1948), þá var
óðum að losna um kverkatak
stjórnvalda á þjóðlífinu. Þá voru
tímar uppbyggingar eftir seinna
stríð, biturleika en líka
umburðarlyndis. Það var dínamískt
andrúmsloft og dyr og gluggar að
opnast.

Kurosawa varð einn af stóru
'auteur' kvikmyndaleikstjórum
þessarar aldar, í hópi manna einsog Godard,
Fellini, Bergman, Lang og fleiri og fleiri. Sérstaða
hans felst m.a. í því, að hann kom fremur en
nokkur annar landi sínu, Japan, á kort alþjóða
kvikmyndagerðar. Á meðan kollegar hans
heimafyrir, sem margir voru framúrskarandi

leikstjórar, s.s. Ozu, Yamanaka Sadao, Imamura
og fleiri, unnu 'heima' og gerðu þjóðlegar
myndir, þá sótti Kurosawa í smiðju menningu og
'frásagnar'tækni vesturlanda og gerði myndir
sem voru í senn þjóðlegar og alþjóðlegar.

Kurosawa hefur aðra sérstöðu á meðal 'auteur'
leikstjóra því fáir skilja eftir sig jafn margar
stórmyndir. Stórmyndir í tvennum skilning.
Annarsvegar stórbrotnar átaka og stríðsmyndir
þar sem kvikmyndin nýtur sín á breiðtjaldi, og
hinsvegar stórmyndir um stríð mannsins við
sinn eigin breiskleika. Í heildaverki hans og
ævistarfi má finna sögur af öllum tilbrigðum
mannlegrar tilveru, s.s. barátta lítilmagnans (Sjö
Samuraiar), valdahroka og svikum (Ran),
rómans (Að lifa / Einn fallegan Sunnudag),
óskhyggju (Draumar) og sátt (Rhapsodía í
Ágúst).

Það sem einkenndi myndir hans fremur öðru
var skilningur hans, hlýja og líka húmor
gagnvart persónum sínum, vondum sem góðum.
Þannig hóf hann verk sín upp yfir tímabundnar

bylgjur, strauma og stefnur, blandaði saman
eiginleikum 'genre' mynda og 'karakter' mynda
og gerði kvikmyndir sem í senn endurspegluðu
átök aldarinnar sem hann lifði á, og litróf
manneskjunnar sjálfrar sem breytist ekki þótt
önnur öld taki við. 

M I N N I N G :

Akira Kurosawa
1910-1998

Ef t i r  E inar Þór  Gunnlaugsson



ÞEGAR AÐEINS
ÞAÐ BESTA
ER NÓGU GOTT

Hans Petersen 
kynnir nýju línuna í
kvikmyndafilmum:
KODAK VISION.
Skarpari og
fínkornaðri filmur en 
nokkru sinni fyrr. 

250D • 5246/7246: Meðalhröð, með skerpu
og fínkornun sem venjulega er aðeins að finna
hjá mun hægari filmum. 

200T • 5274/7274: Hér birtist nýr og ferskur
vinnuhestur fyrir kvikmyndaiðnaðinn, með
einstaka þanþols (kontrast) eiginleika. 

320T • 5277/7277: Filman sem gefur þér
færi á að skapa svoítið öðruvísi útlit með
mýkri litum og áferð. 

500T • 5279/7279: Hér er loksins komin
hröð filma sem gerir þér kleift að mynda við
sérstakar aðstæður án málamiðlana á borð
við grófkornun og skerpumissi. 

G Æ Ð I E R U O K K U R H U G L E I K I N


