
L&S no 42  7.11.2005  20:36  Page 1



L&S no 42  7.11.2005  20:36  Page 2



L A N D & S Y N I R 3

E D D U H E F T I 2 0 0 5

N r .  4 2  -  1 .  t b l .  1 1 .  á r g .  
E D D U H E F T I 2 0 0 5  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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.

_______________________________________
Ritnefnd:

Anna Th. Rögnvaldsdóttir, Ari Alexander Erg-
is Magnússon, Ari Kristinsson, Björn Brynj-

úlfur Björnsson, Elísabet Ronaldsdóttir,
Haukur Hauksson, Haukur Már Helgason,

Jón Atli Jónasson, Kristín Atladóttir, Ólafur H.
Torfason, Páll Baldvin Baldvinsson, Ragnar

Bragason, Sigríður Pétursdóttir, Þorkell Ágúst
Óttarsson, Þorvaldur Þorsteinsson og

Þorsteinn J. Vilhjálmsson. 
_______________________________________

Prentun: 
Íslandsprent. 

_______________________________________
Land & synir kemur út tvisvar á ári, vor og 

haust. Því er dreift til allra meðlima Íslensku
kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar, auk
valdra aðila í stjórnkerfinu, menningargeir-

anum og fjölmiðlum.
_______________________________________

Netfang ritstjóra:
asgrimur@asgrimur.is

_______________________________________
Vefur:

www.logs.is
______________________________________

STJÓRNIR FÉLAGANNA:

STJÓRN ÍSLENSKU KVIKMYNDA- OG
SJÓNVARPSAKADEMÍUNNAR:

Formaður: Elísabet Ronaldsdóttir. Gjaldkeri:
Jón Karl Helgason. Ritari: Kristín Atladóttir.

Meðstjórnendur: Björn Br. Björnsson,
Ásgrímur Sverrisson, Laufey Guðjónsdóttir.

STJÓRN FÉLAGS
KVIKMYNDAGERÐARMANNA:

Formaður: Björn Br. Björnsson. Varaformað-
ur: Jón Karl Helgason. Ritari: Kristín Erna
Arnardóttir. Gjaldkeri: Birna Gunnarsdóttir.

Meðstjórnendur: Ari Alexander Ergis
Magnússon, Ólafur Jóhannesson, Hjálmtýr

Heiðdal. Varamenn: Katrín Ingvadóttir,
Haukur Hauksson. 

STJÓRN FRAMLEIÐENDAFÉLAGSINS SÍK: 
Formaður: Baltasar Kormákur. Ritari: Skúli

Malmquist. Gjaldkeri: Kristín Atladóttir.
Meðstjórnendur: Friðrik Þór Friðriksson og

Páll Baldvin Baldvinsson. Varamenn:
Hjálmtýr Heiðdal og Ásthildur Kjartansdóttir. 

STJÓRN SAMTAKA KVIKMYNDALEIKSTJÓRA:
Formaður: Hilmar Oddsson. Gjaldkeri: Ásdís
Thoroddsen. Ritari: Óskar Jónasson. Með-

stjórnendur: Friðrik Þór Friðriksson, Baltasar
Kormákur.

Land&synir

L
and & synir á tíu
ára afmæli um
þessar mundir, en

fyrsta heftið kom út í
nóvember 1995. Blaðið
- sem var arftaki Frétta-
bréfs FK, sem komið
hafði út misreglulega
um árabil - var fyrstu
átta árin gefið út af
Félagi kvikmyndagerð-

armanna en frá 1997 naut það ennfremur
stuðnings Kvikmyndasjóðs og frá 2001 hafa
hin fagfélögin (SÍK og SKL) stutt útgáfu
blaðsins. 2003 var ákveðið að sameiginlegur
vettvangur félaganna, Íslenska kvikmynda-
og sjónvarpsakademían, tæki við útgáfu
L&S, auk þess sem Kvikmyndamiðstöð
styður einnig útgáfuna. Á sama tíma eign-
aðist L&S heimili á vefnum á slóðinni
www.logs.is, sem síðan hefur verið helsti
vettvangur okkar. Heimsóknir á vefinn hafa
um það bil þrefaldast frá því hann fór í loft-
ið fyrir tveimur árum og eru nú um átta
þúsund á mánuði. Reglulegir notendur eru
hátt á annað þúsund. 

Reglulegar uppfærslur hafa gert okkur
kleift að halda til haga helstu upplýsingum
um bransann frá ári til árs og má sjá fyrsta
ársyfirlitið á síðum þessa heftis. Þar er auð-
vitað stiklað á stóru og frekara efni má
finna á vefnum sjálfum. Sjálfsagt vantar
eitthvað þar inn og eru lesendur hvattir til
að gera athugasemdir telji þeir þess þurfa,
því markmið vefsins er auðvitað ekki aðeins
að flytja fréttir, greinar og upplýsingar um
atburði og málefni líðandi stundar, heldur
einnig að byggja upp sem ítarlegast gagna-
safn um sögu greinarinnar. 

Í leiðara fyrsta heftis segir m.a.: “Blaðið er
gefið út undir fána Félags kvikmyndagerð-
armanna en hefur ritstjórnarlegt sjálfstæði.
Hugur okkar stendur til að gefa út blað sem
er vettvangur umræðu um kvikmynda-
menningu almennt. Við höfum meiri áhuga
á að skyggnast inní hugmyndaheim ísl-
enskra kvikmyndagerðarmanna en að þylja
upp statistik um fjárhagsraunir þeirra.” Og
á öðrum stað: “Íslensk kvikmyndagerð er
partur af þeirri evrópsku, rödd í stórum
kór, líkt og íslensk menning yfirhöfuð. Þessi
sjálfsögðu sannindi verða okkur leiðarljós.
Landi & sonum er ætlað að flytja lesendum
sínum skoðanir og veita innsýn í stefnur og
strauma, auk þess að flytja upplýsingar um
hræringar í greininni. Ramminn er lítill en
viljinn er stór, eins og hjartað sem undir
slær.”

Lesendur verða að dæma um hvernig til
hefur tekist og láta í sér heyra um það efni,
finnist þeim ástæða til. Vissulega hefur efni
blaðs og vefs þessi tíu ár verið blanda af
þessu öllu. Og vissulega hefði verið æskilegt
að gera mörgum málum mun betri og

markvissari skil. En þrátt fyrir að L&S hafi
stækkað og eflst á tímabilinu er svigrúm til
athafna ennþá tiltölulega lítið - svona
svipað og með bransann sjálfan... 

Ekki hefur verið hjá því komist að fjalla
töluvert um fjárhagsstöðu greinarinnar því
án peninga verður lítið aðhafst. Erum við til
dæmis að gera of mörg verkefni fyrir of litla
peninga, þegar greinin er skoðuð í heild?
Ættum við ekki frekar að gera færri verk og
fjármagna þau betur? Færa má fyrir því
ákveðin rök. Greinin í heild er ennþá
verulega undirfjármögnuð þrátt fyrir ýmsar
lagfæringar og alltof mörg verkefni því gerð
af vanefnum. Flest framleiðslufyrirtækin
standa tæpt og hagnaður sjaldséð fyrir-
brigði. Mestöll orkan fer í að öngla saman
fyrir sjálfri framleiðslunni og yfirleitt vantar
þar uppá. Lítið sem ekkert er þá eftir til
verkefnaþróunar og markaðssetningar,
þátta sem skipta gríðarlegu máli þegar litið
er til uppbyggingar greinarinnar. Í þessu
samhengi verður þó að hafa í huga að verk-
efni eru misdýr og að í raun er mikilvægara
að þau séu vel fjármögnuð en að þau kosti
sem mest. Gerð heimildamynda hefur t.d.
aukist gríðarlega á undanförnum misserum,
en á fyrstu árum blaðsins var m.a. spurt
hvort þetta fyrirbrigði væri endanlega út-
dautt hér á landi. Engu að síður má benda á
að þessi tegund mynda eigi afar erfitt upp-
dráttar vegna undirfjármögnunar. Þá er
fjármögnun leikins sjónvarpsefnis enn nær
algerlega óleyst verkefni. Núverandi
menntamálaráðherra hefur ítrekað lýst yfir
þeim vilja sínum að taka á því máli en enn-
þá hefur lítið gerst. Á meðan eykst framboð
erlends efnis af því tagi stöðugt. Höfum við
efni á því menningarlega séð að halda svona
áfram? Geta stjórnvöld, KMÍ, RÚV og
bransinn ekki sameinast um þá hugmynd
að raunhæf fjármögnun sé lykilatriði og í
raun það eina ábyrga, úr því sátt er um að
ríkið geri kvikmyndagerðinni fært að vera
til yfirhöfuð? Styrktarfé frá ríkinu til kvik-
myndagerðar er í raun nokkurskonar “lyft-
ing á núllpunktinum”; þar sem önnur fjár-
mögnun hefst og möguleiki er á að ná
endum saman ásamt einhverjum hagnaði.
Auðvitað má velta því fyrir sér hvar sá
“núllpunktur” eigi að liggja, en ekki ætti að
vera svo erfitt að ná saman um það, því eftir
meira en aldarfjórðungs framleiðslu kvik-
mynda ætti að vera til næg þekking í land-
inu til að geta metið það með sæmilega
skynsamlegum hætti. En þarf þá ekki brans-
inn að leggja fram raunhæfar hugmyndir og
framtíðarsýn á móti? Hvaða markaði erum
við að sinna? Hverskonar myndir eigum við
að leggja áherslu á? Hver á stærðargráðan
að vera? 

Vonandi verða komin einhver svör við
þessum spurningum áður en önnur tíu ár
eru liðin.

F R Á R I T S T J Ó R A :

Of mikið fyrir of lítið?

www.logs.is
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H E I Ð U R S V E R Ð L A U N

Þ
að er skemmtilegur paradox að ráðherrann sem ýtti Kvik-
myndasjóði úr vör hafði aldrei í bíó komið - að því er hann
sagði mér sjálfur. Þetta var öðlingurinn Vilhjálmur Hjálmars-

son frá Brekku í Mjóafirði. Ekki skiptir máli hvort þetta er bók-
staflega satt en Vilhjálmur er laundrjúgur húmoristi
og vís til að skrökva ýmsu uppá sig til að krydda
frásögnina. Hann þekkti auðvitað líka hina frægu
setningu Jónasar frá Hriflu, þegar hann var að
skrökva sem mest: “Þetta hefði getað verið satt”. Ég
legg því til að litið verði á þessa sögu sem heilagan
sannleik í íslenskri kvikmyndasögu.”

Þannig lýsir Knútur Hallsson, fyrrum formaður
stjórnar Kvikmyndasjóðs og heiðursverðlaunahafi
ÍKSA 2003, þætti Vilhjálms í stofnun Kvikmynda-
sjóðs í viðtali við Land & syni það sama ár. Knútur
lýsir því ennfremur í viðtalinu þegar þeir Vilhjálmur
skunduðu á fund Matthísar Mathiesen, sem þá var
fjármálaráðherra, til að reyna að kría útúr honum
fjárveitingu sem mætti verða tannfé hins nýja sjóðs.
“Matthías tók glaðhlakkalega á móti okkur og ég býst
við að við Vilhjálmur höfum notið þess að Hafn-
firðingnum hafi runnið blóðið til skyldunnar, en á
sokkabandsárum minnar kynslóðar og Matthíasar
var Hafnarfjörður einskonar Mekka kvikmyndanna
á Íslandi þegar þar voru sýndar allar helstu myndir
frá gullaldartímabili evrópskrar kvikmyndagerðar.
Þá var oft fullt í Hafnarfjarðarstrætó. Matthías féllst á að veita 30
milljónum króna til sjóðsins. Þetta var reyndar ekki há upphæð en
mestu máli skipti að eitthvert byrjunarframlag fengist og að sjóð-
urinn kæmist á fjárlög. Þar með var hann “kominn á blað” eins og
stundum er sagt og eftirleikurinn væntanlega auðveldari að knýja á
um raunsærri fjárveitingar er fram liðu stundir.”

Vilhjálmur Hjálmarsson fyrrum ráðherra er fæddur á Brekku í

Mjóafirði 20. sept. 1914. Hann lauk héraðsskólaprófi frá Laugarvatni
1935 og gerðist síðan bóndi á Brekku árið eftir. Vilhjálmur var kenn-
ari við barnaskólann í Mjóafirði 1936-1947 og skólastjóri 1956-1967.
Þá sat hann fyrst á Alþingi fyrir Framsóknarflokkinn 1949-1956 og

svo aftur frá 1967 til 1979. Vilhjálmur var mennta-
málaráðherra frá 1974 til 1978.

1975 lagði Ragnar Arnalds, þingmaður Alþýðu-
bandalagsins sem þá var í stjórnarandstöðu,  fram
frumvarp um að stofna skyldi sérstakan kvikmynda-
sjóð og kvikmyndasafn. Sjóður þessi skyldi styrkja
íslenska kvikmyndagerð með beinum fjárstyrkjum,
lánum ábyrgðum og verðlaunum. Frumvarpið náði
ekki fram að ganga en var vísað til ríkisstjórnarinnar
sem átti að endursemja það og leggja fram á ný hið
fyrsta.

Það var þó ekki fyrr en í apríl 1978 að stjórnar-
frumvarp um stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands og
Kvikmyndasafns Íslands var lagt fram. Flutnings-
maður var Vilhjálmur Hjálmarsson, menntamála-
ráðherra.

Í aprílmánuði árið 1979 úthlutaði nýstofnaður
Kvikmyndasjóður Íslands sínum fyrstu styrkjum. Þó
sjóðurinn hefði ekki úr miklu að moða sá hann sér
fært að veita níu umsækjendum styrk, þar af þremur
leiknum kvikmyndum í fullri lengd. Hæsti styrkur-
inn, níu milljónir, rann til Ísfilm og framleiðslu þess

á myndinni Land og synir í leikstjórn Ágústar Guðmundssonar.
Barna- og fjölskyldumyndin Veiðiferðin í leikstjórn Andrésar Indr-
iðasonar hlaut fimm milljónir í styrk sem og Óðal feðranna eftir
Hrafn Gunnlaugsson. Sex aðrar myndir fengu styrki sem voru á
bilinu 1- 3 milljónir hver. Það sætti nýmælum að hvorki meira né
minna en þrjár kvikmyndir í fullri lengd voru í framleiðslu á sama
tíma. Hið svokallaða “íslenska kvikmyndavor” var hafið.

Vilhjálmur Hjálmarsson, fyrrum menntamálaráðherra, 
er handhafi heiðursverðlauna Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar 2005

Laundrjúgur húmoristi

Vilhjálmur Hjálmarsson,
fyrrum menntamálaráðherra,

lagði fram frumvarp um
stofnun Kvikmyndasjóðs og

Kvikmyndasafns sem
samþykkt var á Alþingi 1978.

N
ú líður að Eddu, hinni
árlegu uppskeruhátíð
íslenska kvikmynda-

og sjónvarpsgeirans. Verðlaunaaf-
hendingin fer fram á Hótel Nord-

ica við Suðurlandsbraut sunnu-
daginn 13. nóvember næstkom-

andi og mun Sjónvarpið senda
beint út frá hátíðinni.

Eins og ávallt verður Eddan í ár
stjörnum prýdd og gestir munu
skarta sínu fegursta að utan sem
innan, enda spariklæðnaður og

hátíðarskap hvorutveggja áskilið.
Athöfnin mun taka um eina og

hálfa klukkustund en strax á eftir
verður efnt til fagnaðar á sama

stað, þar sem verðlaunahafar og
aðrir gestir njóta kvöldsins við

tónlist og ljúfar veitingar.

Stjórn ÍKSA
Elísabet Ronaldsdóttir, form.
Hilmar Oddsson
Kristín Atladóttir
Ásgrímur Sverrisson
Björn Brynjúlfur Björnsson
Jón Karl Helgason
Laufey Guðjónsdóttir
Framkvæmdastjórn Eddu 2005:
Storm ehf.
Stjórn útsendingar:
Haukur Hauksson
Vinnsla kynningarþátta og
innslaga:
Jón Egill Bergþórsson
Listrænn stjórnandi:
Hannes Páll Pálsson fyrir Storm
Gestgjafi Eddu 2005:
Þorsteinn Guðmundsson
Kynnar í upphitun:
Nadia Banine
Hálfdán Steinþórsson

Eyrún Magnúsdóttir
Kjörnefnd:
Jón Heiðar Guðmundsson, Tryggvi
Agnarsson, Jón Atli Kristjánsson 
Leikmynd og lýsing:
Alfreð Sturla Böðvarsson

VALNEFNDIR:
Handrit og leikstjórar:
Grímur Hákonarson
Ragnar Bragason 
Jóna Finnsdóttir 
Bíómyndir, stuttmyndir og leikið
sjónvarpsefni:
Hákon Már Oddsson   
Þorsteinn Jónsson 
Unnur Ösp Stefánsdóttir 
Leikarar:
Karin María Jónsdóttir 
Þórhallur Sigurðsson  
Hilmir Snær Guðnason 

Heimildamyndir:
Einar Kárason 
Birna Gunnarsdóttir
Sigurður Grímsson 
Sjónvarpsþættir og
skemmtiþættir:
Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir 
Böðvar Bjarki Pétursson
Sonja B. Jónsdóttir 
Tónlistarmyndbönd:
Árni Óli Ásgeirsson
Helena Jónsdóttir
Börkur Sigþórsson
Kvikmyndataka/klipping
og útlit myndar:
Guðmundur Bjartmarsson  
Guðmundur Kristjánsson
Þuríður Einarsdóttir 
Hljóð og tónlist:
Arnar Bjarnason   
Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson  
Gunnar Smári Helgason
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T V Æ R  B Í Ó M Y N D I R  í  F U L L R I L E N G D :
BÖRN: Karítas, einstæð fjögurra barna móðir, á í forræðisdeilu við
fyrrum maka og áttar sig ekki á að líf elsta sonar hennar, Guðmund-
ar, stefnir smám saman til glötunar. Eini vinur Guðmundar er mið-
aldra öryrki sem býr ásamt móður sinni í sama stigangi. Þegar öryrkinn áttar sig á því að móðir hans er að
fara á bak við hann fer hann smám saman að missa tökin á raunveruleikanum. Handrukkari, sem klúðrað
hefur verki er útskúfaður bæði úr undirheimum og af eigin fjölskyldu. Hann ákveður að hefja nýtt líf og leitar
uppi son sinn Guðmund sem hann hefur aldrei séð. Helstu hlutverk: Gísli Örn Garðarsson, Nína Dögg
Filipusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson og Andri Snær Magnússon. FORELDRAR: Eftir rannsóknir, þar sem
tannlæknirinn Óskar fær úr því skorið að sæði hans sé sprækt, kemst hann að því að konan hans hefur
verið að ljúga að honum í öll þessi ár. Síðustu mánuði hefur viðskiptafræðingurinn Einar búið á Hótel Ísl-
andi þar sem hann bíður eftir því að konan hans átti sig á þeim skelfilegu mistökum að hafa hent honum
út. Hann kynnist ungri konu sem ekki er öll þar sem hún er séð. Katrín Rós snýr aftur heim, ákveðin í að
ná aftur ellefu ára syni sínum sem alinn hefur verið upp af móður hennar. Hún fær vinnu á tannlæknastofu
og uppgötvar að tannlæknirinn Óskar er faðir sonar hennar og frá Svíþjóð er á leiðinni maður sem á óupp-
gerðar sakir við hana. Helstu hlutverk: Ingvar E.Sigurðsson, Nanna Kristín Magnúsdóttir og Víkingur

Kristjánsson.

FRAMLEIÐANDI: Kvikyndi ehf í samstarfi við Vesturport. LEIKSTJÓRN: Ragnar Bragason.
HANDRIT: Ragnar Bragason & leikhópurinn. TAKA: Bergsteinn Björgúlfsson. HLJÓÐ: Huldar

Freyr Arnarsson. TÓNLIST: Pétur Þór Benediktsson. KLIPPING: Sverrir Kristjánsson.

ÁÆTLUÐ FRUMSÝNING: BÖRN - janúar 2006. FORELDRAR - síðar á árinu.

VÆNTANLEGAR
M Y N D I R

Fjölskyldusaga um augnlækninn Pétur og fjölskyldu hans. Pétur er kvæntur Ástu og saman
eiga þau einkasoninn Örn. Lánið hefur leikið við þau hjónin og eiga þau fallegt heimili í
betri hluta borgarinnar. Dag einn slasast Örn lítillega og Pétur fer með hann á slysavarð-
stofuna. Þar kemur í ljós að Örn er í A blóðflokki en bæði Ásta og Pétur eru í O blóðflokki.
Pétur áttar sig á að hann getur því ekki verið faðir Arnar. Myndin fjallar síðan um tilveru
fjölskyldu sem umturnast og hvernig Pétur bregst við nýjum aðstæðum í lífinu.  

Leikstjóri myndarinnar, Árni Ólafur Ásgeirsson, segir: “Það eru engar nýjar sögur undir
sólinni, bara nýtt fólk. Þar af leiðandi eru það persónur í mínum huga sem gera myndir
áhugaverðar, ekki plott.”

Með helstu hlutverk fara: Hilmar Jónsson, Margrét Vilhjálmsdóttir, Aron Brink, Elma Lísa
Gunnarsdóttir, Ólafur Darri Ólafsson, Laufey Elíasdóttir og Sóley Elíasdóttir. 

LEIKSTJÓRI: Árni Óli Ásgeirsson. FRAMLEIÐANDI: Snorri Þórisson fyrir
Pegasus, í samvinnu við Zentropa Entertainment og Thalamus Films.
HANDRIT: Jón Atli Jónasson, Denijal Hasanovic og Árni Ólafur Ásgeirs-
son. TAKA: Tuomo Hutri. HLJÓÐ: Gunnar Árnason. LEIKMYND: Marta
Marzuga. KLIPPING: Elísabet Rónaldsdóttir. TÓNLIST: Jóhann
Jóhannsson.

ÁÆTLUÐ FRUMSÝNING: Snemma árs 2006.

6   L A N D & S Y N I R

Þ E S S I V E R K E R U E I N N I G V Æ N TA N L E G I N N A N S K A M M S  E N H A F A Á Ð U R V E R I Ð K Y N N T :

ALLIR LITIR HAFSINS ERU KALDIR
Leikstjórn og handrit: Anna Th.

Rögnvaldsdóttir. Áætluð frumsýning: 
janúar 2006 á RÚV.

A LITTLE TRIP TO HEAVEN
Leikstjórn: Baltasar Kormákur. Handrit:
Baltasar og Edward Weinman. Áætluð 

frumsýning: desember 2005.

BJÓLFSKVIÐA
Leikstjórn: Sturla Gunnarsson. Handrit:

Andrew Rai Berzins. Áætluð frumsýning: fyrri
hluti árs 2006.
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LEIKARI/LEIKKONA ÁRSINS 
Í AÐALHLUTVERKI:

Björn Hlynur Haraldsson
fyrir Reykjavíkurnætur

Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir
fyrir Stelpurnar

Ilmur Kristjánsdóttir
fyrir Stelpurnar

Nicolas Bro
fyrir Voksne mennesker

Þórunn Clausen
fyrir Reykjavíkurnætur

LEIKARI/LEIKKONA ÁRSINS 
Í AUKAHLUTVERKI:

Helgi Björnsson
fyrir Strákana okkar

Jón Atli Jónasson
fyrir Strákana okkar

Pálmi Gestsson
fyrir Áramótaskaupið

Víkingur Kristjánsson
fyrir Reykjavíkurnætur
Þorsteinn Bachmann
fyrir Strákana okkar

SKEMMTIÞÁTTUR ÁRSINS: 
Idol - Stjörnuleit II

Stöð 2
Sjáumst með Sylvíu Nótt

Skjár einn
Það var lagið

Stöð 2

SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS: 
Sirrý

Skjár einn
Í brennidepli

RÚV
Sjálfstætt fólk

Stöð 2
Einu sinni var...

Stöð 2
Útlínur

RÚV

HEIMILDAMYND ÁRSINS: 
Rithöfundur með myndavél

eftir Helgu Brekkan
Ragnar í Smára

eftir Guðnýju Halldórsdóttur
Africa United

eftir Ólaf Jóhannesson
Undir stjörnuhimni

eftir Helga Felixson og Titti Johnson
Gargandi snilld

eftir Ara Alexander Ergis Magnússon

KVIKMYNDATAKA OG KLIPPING:
Bergsteinn Björgúlfsson

Gargandi snilld (myndataka) 
Sveinn M. Sveinsson, Ragnar Axelsson

Heimur kuldans (myndataka)
Karl Óskarsson, Tómas Örn Tómasson

Latibær (myndataka)

HLJÓÐ OG TÓNLIST:
Bradley L. North, Byron Wilson, 

Ann Scibelli
One Point O (hljóðmynd) 

Slow blow
Voksne mennesker (tónlist) 

Hallur Ingólfsson
Töframaðurinn (tónlist)

ÚTLIT MYNDAR:
Eggert Ketilsson

One Point O (leikmynd)
Magnús Scheving, Guðmundur Þór

Kárason, Neal Scanlan
Latibær (brúður)

María Ólafsdóttir , Guðrún Lárusdóttir
Latibær (búningar)

HANDRIT ÁRSINS:
Ólafur Jóhannesson

Africa United 
Dagur Kári & Rune Schjott

Voksne mennesker

Mark Valenti, Magnús Scheving, Máni
Svavarsson

Latibær

LEIKSTJÓRI ÁRSINS:
Ólafur Jóhannesson 
fyrir Africa United

Dagur Kári 
fyrir Voksne Mennesker

Marteinn Þórsson & Jeff Renfroe 
fyrir One Point O

BÍÓMYND ÁRSINS:
Voksne mennesker 

eftir Dag Kára
Strákarnir okkar 

eftir Róbert Douglas
One Point O 

eftir Martein Þórsson og Jeff Renfroe

STUTTMYND ÁRSINS:
Töframaðurinn

eftir Reyni Lyngdal
Þröng sýn 

eftir Guðmund A. Guðmundsson
og Þórgný Thoroddsen
Ég missti næstum vitið

eftir Bjargeyu Ólafsdóttur

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS:
Latibær

eftir Magnús Scheving
Stelpurnar

eftir Óskar Jónasson 
Danskeppnin

eftir Egil Eðvarðsson

TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS:
Whatever (Leaves)

Leikstjóri: Gísli Darri Halldórsson.
Find What You Get (Bang Gang)

Leikstjóri: Árni Þór Jónsson.
Crazy Bastard (70mínútur vs. Quarashi)

Leikstjórar: Sam&Gun.

HEIÐURSVERÐLAUN ÍKSA 2005:
Vilhjálmur Hjálmarsson, 

fyrrum menntamálaráðherra, fyrir framlag
sitt til stofnunar Kvikmyndasjóðs Íslands

árið 1978.

VINSÆLASTI
SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS:
Kosið verður um fimm efstu úr

skoðanakönnun Gallup og netkosningu á
Vísi.is í símakosningu í beinni útsendingu

á Edduhátíðinni.

T I L N E F N I N G A R

Tilnefningar til Edduverðlauna 2005
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JANÚAR:
2004 hófst með látum þegar á nýársdag,
þegar Kaldaljós í leikstjórn Hilmars Odds-
sonar var frumsýnd í Háskólabíói. Myndin
hlaut bæði ágæta dóma og aðsókn. Þá var
hún opnunarmynd Gautaborgarhátíðar-
innar sem hófst 23. janúar. Myndin þræddi
síðan fjölda hátíða fram eftir árinu og vann
til margra verðlauna um heim allan.

Sama dag er frumsýnd í Sjónvarpinu nýj-
asta mynd Hrafns Gunnlaugssonar, Opin-
berun Hannesar. Daginn eftir er hún svo
frumsýnd í Háskólabíói. Þetta óvenjulega
ráðslag vekur athygli og fram eftir mánuð-
inum standa miklar deilur um verkið og til-
urð þess. Myndinni er fálega tekið af
gagnrýnendum nema hvað gagnrýnandi
Morgunblaðsins er ánægður og gefur þrjár
stjörnur.

Dópstríðið, heimildamyndaröð eftir Björn
Br. Björnsson, hefur göngu sína í Sjónvarp-
inu þann 3. janúar.

8. janúar hófust sýningar á In the Cut eftir
Jane Campion. Hilmar Örn Hilmarsson
gerði tónlist myndarinnar. Myndin fékk
misjöfn viðbrögð.

Ólafur Jóhannesson og Ragnar Santos
kvikmyndagerðarmenn birta opið bréf til
Hrafns Gunnlaugssonar á vef L&S þann 11.
janúar, þar sem þeir gagnrýna hann harðlega
fyrir að halda því fram að Opinberun Hann-
esar hafi kostað tæpar 60 milljónir og segja
10 milljónir nær lagi. Fjölmiðlar fjalla nokk-
uð um málið, Hrafn segist standa við yfirlýs-
ingar sínar.

14. janúar heldur Félag kvikmyndagerð-
armanna opin fund á Sólon þar sem mynd
Hrafns er til umræðu. Hrafni er boðið á
fundinn en kemur ekki. Ólafur og Ragnar
leggja fram kostnaðarútreikninga sína vegna
myndarinnar og eru þeir á bilinu 12-18
milljónir. Sumir fundarmanna taka undir
þessa útreikninga en aðrir telja þá í lægra
lagi. Ari Kristinsson, þáverandi formaður
SÍK, hélt fram þeim sjónarmiðum að það
væri ekki málstað fagsins til framdráttar að
stilla upp sextíu milljón króna kostnaðar-
áætlun sem of hárri; þetta væru frekar litlir

peningar til gerðar kvikmyndar. Kvik-
myndagerð í landinu væri gegnumgangandi
alltof illa fjármögnuð og afleiðingarnar væru
þær að kvikmyndagerðarmenn fengju afar
lítið fyrir sína vinnu og að ekkert fé væri eftir
í fyrirtækjunum til að byggja þau upp. Ari
lagði þunga áherslu á að þetta stæði geir-
anum mjög fyrir þrifum. Ragnar Santos
sagði málavöxtu þó ekki snúast um þetta
heldur hvar þessir peningar sem Hrafn segir
hafa farið í myndina lægju. Þá var Þorfinnur
Ómarsson spurður á fundinum um sinn
þátt, m.a. hvort myndin hefði verið styrkt
sem sjónvarpsmynd eða bíómynd. Þorfinnur
vísaði til þess að hann hefði ráðlagt Hrafni á
sínum tíma að gera ódýra mynd fyrir sjón-
varp. Hrafn hefði hinsvegar haldið sig fast
við það að gera bíómynd en lækkað kostnað-
aráætlunina verulega. Það hefði dugað til að
Þorfinnur ákvað að veita myndinni styrk.
Niðurstöður fundarins urðu þær að skorað
var á KMÍ að fara fram á það við Hrafn að
hann legði fram uppgjör og að látið yrði á
það reyna hvernig hann brygðist við því. Í
Útvarpinu daginn eftir var haft eftir Hrafni
Gunnlaugssyni að menn skyldu spyrja að
leikslokum.

Hestasaga, heimildamynd eftir Þorfinn
Guðnason er frumsýnd í Háskólabíói þann
16. janúar. Hún er einnig sýnd á Gauta-
borgarhátíðinni stuttu síðar.

Um miðjan mánuðinn er kvikmynd Mart-
eins Þórssonar og Jeff Renfroe, One Point O,
frumsýnd í aðalkeppni Sundance hátíðar-
innar.

FEBRÚAR:
Í mánuðinum hófust tökur á sjónvarps-

þáttaröðinni Latibær undir stjórn Magnúsar
Scheving.

8. febrúar stendur Kvikmyndamiðstöð
fyrir “masterclass” með tökumanninum
Anthony Dod Mantle (Festen, 28 Days Later,
Dogville) þar sem hann ræðir notkun staf-
rænnar tækni í kvikmyndagerð. Námskeið-
ið er vel sótt og fróðlegt.

Heimildamyndin Proximitas eftir Ólaf
Jóhannesson er frumsýnd í Háskólabíói 11.

VERÐLAUNAHAFAR

EDDUNNAR
2 0 0 4

Edduverðlaunin 2004 fóru fram á Nordica
hótel, sunnudagskvöldið 14. nóvember við

hátíðlega athöfn. 

Eftirtalin verk og einstaklingar hlutu
Edduverðlaunin árið 2004:

LEIKARI/LEIKKONA ÁRSINS:
Ingvar E. Sigurðsson fyrir Kaldaljós

LEIKARI/LEIKKONA ÁRSINS 
Í AUKAHLUTVERKI:

Kristbjörg Kjeld fyrir Kaldaljós

SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS:
Sjálfstætt fólk

SKEMMTIÞÁTTUR ÁRSINS:
Spaugstofan

HEIMILDAMYND ÁRSINS:
Blindsker

HLJÓÐ OG MYND:
Sigurður Sverrir Pálsson fyrir

kvikmyndatöku á Kaldaljósi

ÚTLIT MYNDAR:
Helga Rós Hannam fyrir búninga í

Svínasúpunni

HANDRIT ÁRSINS:
Huldar Breiðfjörð fyrir Næsland

LEIKSTJÓRI ÁRSINS:
Kaldaljós eftir Hilmar Oddsson

BÍÓMYND ÁRSINS:
Kaldaljós

STUTTMYND ÁRSINS:
Síðasti bærinn eftir Rúnar Rúnarsson

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS:
Njálssaga eftir Björn Brynjúlf Björnsson

TÓNLISTARMYNDBAND ÁRSINS:
Stop in the name of love (Bang Gang)

Leikstjóri: Ragnar Bragason

HEIÐURSVERÐLAUN ÍKSA:
Páll Steingrímsson

kvikmyndagerðarmaður, fyrir langan og
farsælan feril á sviði heimildarmynda,

með sérstaka áherslu á náttúru og
umhverfi

SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS:
Ómar Ragnarsson, Sjónvarpinu

FRAMLAG ÍSLANDS TIL
ÓSKARSFORVALS:

Kaldaljós

Þegar litið er yfir árið 2004 vekur athygli allur sá fjöldi ísl-
enskra kvikmynda sem sýndur var í kvikmyndahúsunum,
eða 15 talsins. Myndirnar eru af ýmu tagi, dýrar, meðaldýr-
ar, ódýrar og hræódýrar. Þarna er einnig að finna mikið af
heimildamyndum. Sumar þessara mynda eru reyndar aðeins
sýndar í örfá skipti og teljast því varla hafa hlotið formlega
bíódreifingu. Auk þessa eru fjölmargar stuttmyndir sýndar á
árinu og ber þar hæst verðlaunamynd Nordisk Panorama,
Síðasta bæinn, eftir Rúnar Rúnarsson. 

Myndum fjölgar
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febrúar. Myndin er ljóðræn og óhefðbundin
skoðun á hvunndagslífi á Indlandi annars-
vegar og Íslandi hinsvegar. 

Bíómyndin Þriðja nafnið eftir Einar Þór
Gunnlaugsson er frumsýnd í Laugarásbíói
13. febrúar. 

16. febrúar frumsýnir Bæjarbíó heimilda-
mynd Sigurðar Sverris Pálssonar, Á sjó.

Í lok mánaðarins hefjast tökur á hluta
stórmyndarinnar Batman Begins í leikstjórn
Christopher Nolan. Tökur fara að mestu
fram á Svínafellsjökli. Saga Film sér um að
þjónusta verkefnið hér á landi.

MARS:
1. mars stendur FK fyrir fundi með

fulltrúum RÚV þar sem farið er yfir stöðu
mála varðandi innkaup Sjónvarpsins á dag-
skrárefni frá sjálfstæðum framleiðendum.
Ágreiningsefni eru viðruð og rædd af hrein-
skilni. Sáttatónn þykir ríkja eftir fundinn.

Kvikmyndahátíðin Hinsegin bíódagar
hefst 4. mars og stendur í tíu daga. Á dag-
skránni eru leiknar kvikmyndir, tónlistar-
myndir og heimildarmyndir. Einnig er boðið
upp á úrval stuttmynda.

Heimildarmynd Ragnars Bragasonar, Love
is in the Air, sem fjallar um ferð Vestur-
portshópsins með Rómeó og Júlíu til Lond-
on haustið 2003, er frumsýnd í Háskólabíói
5. mars. 

Mjóddin–slá í gegn, heimildamynd eftir
Róbert Douglas er frumsýnd í Háskólabíói 6.
mars. Síðar á árinu fer myndin á Toronto
hátíðina og vekur þar nokkra athygli.

28. mars er sjónvarpsmyndin And Björk of
course... eftir Lárus Ými Óskarsson frum-
sýnd í Sjónvarpinu. Verkið er byggt á sam-
nefndu leikriti Þorvaldar Þorsteinssonar.
Eins og oft áður olli verkið nokkrum deilum
í fjölmiðlum og voru menn ekki á eitt sáttir.
Dæmi um ummæli: Þórhildur Þorleifsdóttir
leikstjóri: "Myndin var mjög áhrifarík en það
var sýningin ekki." Jón Atli Jónasson rithöf-
undur: "Gott efni en ég set spurningamerki
við úrvinnsluna." Oddný Sturludóttir rithöf-
undur: "Mér fannst þetta skemmtileg tilraun
og sérstaklega var þetta geysilega vel leikið."
Friðrik Erlingsson rithöfundur: “Sjónvarps-
mynd Lárusar Ýmis sýndi svart á hvítu að
það er aðeins til einn flokkur í íslenskri leik-
inni framleiðslu, það er snautlegi flokkurinn,
og í hann fellur þessi mynd ásamt Opin-
berun Hannesar og öllum hinum." Róbert
Douglas leikstjóri: "Ríkissjónvarpið sýndi
síðasta sunnudag [...] hvað það er auðvelt að
fokka hlutum upp ef hæfileikalausir og
staðnaðir kvikmyndagerðarmenn standa á
bakvið hlutina.”  Lárus Ýmir svarar þeim
sem býsnast yfir myndinni svona: "Þegar ég
las þessi ósköp varð ég algerlega orðlaus. Það
er aldrei gaman þegar einhver hrækir fram í
mann. En þá er bara að draga djúpt andann
og reyna að skilja afhverju kollegar manns
fara fram með slíku offorsi. 

APRÍL:
Í mánuðinum er bíómynd Dags Kára, Nói

Y F I R L I T Á R S I N S  2 0 0 4

Aðsókn á íslenskar myndir 2004

Tíu mest sóttu myndirnar 2004

MYND (FRAMLEIÐANDI) AÐSÓKN

Í takt við tímann** (Bjarmaland) 31.459
Kaldaljós (Íslenska kvikmyndasamsteypan) 19.900
Dís (Sögn) 10.091
Blindsker (Poppoli) 7.764
Næsland (Zik Zak kvikmyndir) 2.999
Hestasaga (Einstefna) 1.376
Sterkt kaffi (Matur fyrir list) 967
Þriðja nafnið  (Passport Pictures) Aðeins örfáar sýn.
Rockville (Kvikmynd) Aðeins örfáar sýn.
Proximitas (Poppoli) Aðeins örfáar sýn.
Opinberun Hannesar (Hrafn Gunnlaugsson) Aðeins örfáar sýn.
Mjóddin - slá í gegn   (Robert og Li) Aðeins ein sýn.
Love is in the Air (Klikk Productions) Uppl. vantar
Konunglegt bros* (Gunnar B. Guðmundsson) Aðeins örfáar sýn.
Á sjó* (Sigurður Sverrir Pálsson) Aðeins örfáar sýn.

MYND AÐSÓKN

1. Lord of the Rings: Return of the King 53.288
2. Harry Potter 3 47.012
3. Shrek 2 46.484
4. Spider-Man 2 40.349
5. Day After Tomorrow 34.665
6. Bridget Jones: The Edge of Reason 29.596
7. Garfield 31.394
8. Í takt við tímann 20.966
9. Kaldaljós 19.900
10. Bourne Supremacy 19.847

BLÁIR REITIR: Heimildamyndir í fullri lengd.  GRÁIR REITIR: Leiknar myndir í fullri lengd.
* Aðeins sýnd tvisvar í Bæjarbíói.
** Heildaraðsókn. Frumsýnd 2004, um tveir þriðju aðsóknar 2005.

ATH.: Sumar þessara mynda voru frumsýndar 2003. Tölurnar eru eingöngu yfir aðsókn 2004.

HEIMILD: SMÁÍS (www.smais.is)

Ingvar E. Sigurðsson í Kaldaljósi eftir Hilmar Oddsson. Myndin hlaut Edduna sem mynd
ársins 2004 og að auki mörg verðlaun á hátíðum um víða veröld.
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albínói, frumsýnd í Ameríku og fær nær ein-
róma lof gagnrýnenda.

Heimildamynd Þorsteins Jónssonar, Rock-
ville, um starfsemi Byrgisins – skjólshúss
fyrir fíkla af hverskyns tagi, er frumsýnd í
Tjarnarbíói 8. apríl.

Í mánuðinum berast fregnir af því
að Íslenska kvikmyndasam-
steypan óski eftir gjald-
þrotaskiptum. Skuldir
nema um 400 millj-
ónum og er stærst-
ur hluti þeirra við
Landsbankann.
Friðrik Þór Frið-
riksson stofnar
stuttu síðar nýtt
fyrirtæki, Ísl-
enska kvik-
m y n d a k o m p -
aníið, með
stuðningi Lands-
bankans. Fyrir-
tækið kemur að
framleiðslu tveggja
mynda á árinu, Guy X og
Bjólfskviðu.

Um svipað leyti hafnar
RÚV því að kaupa sýning-
arrétt til 30 ára á 24 mynd-
um Samsteypunnar fyrir
um 70 milljónir króna. Ber
stofnunin við niðurskurði
en var áður búin að taka jákvætt í kaupin.

Ný stjórn SÍK er kjörin 28. apríl til tveggja
ára: Baltasar Kormákur, formaður; Kristín
Atladóttir, gjaldkeri; Skúli Malmquist, ritari,
Friðrik Þór Friðriksson og Páll Baldvin Bald-
vinsson, meðstjórnendur.

MAÍ:
Félag kvikmyndagerðarmanna (FK) opnar

upplýsingavef í byrjun mánaðarins.
Í mánuðinum hefjast tökur á Snæfellsnesi

á kvikmyndinni Guy X í leikstjórn Saul
Metzstein. Íslenska kvikmyndakompaníið er
meðframleiðandi.

Friðrik Þór Friðriksson er fimmtugur 12.
maí.

Háðsheimildamyndin (mockumentary)
Tala úr sér vitið eftir Sigurgeir Orra Sigur-
geirsson er frumsýnd í Tjarnarbíói 14. maí. 

Stuttmyndin Peningar eftir Sævar Sig-
urðsson er sýnd í Háskólabíó 27. maí.

Heimildarmyndin Án titils, eftir Þorstein
J., sem fjallar um stóra málverkafölsunar-
málið svokallaða, er sýnd í Sjónvarpinu
30.maí.

JÚNÍ:
Reykjavík Shorts & Docs er haldin í þriðja

sinn dagana 10.-13. júní. Að þessu sinni er
lögð megin áhersla á íslenskar stutt- og
heimildamyndir og endurspeglar hátíðin þá
grósku sem er í þessum greinum kvik-
myndagerðar hér. Alls eru sýndar 13 ísl-
enskar myndir á hátíðinni, þar af tíu frum-
sýndar: Síðustu orð Hreggviðs í leikstjórn

Gríms Hákonarsonar, Móðan í leikstjórn
Jóns Karls Helgasonar, Blind date í leikstjórn
Huldars Freys Arnarsonar, Áróður í leik-
stjórn Hauks Más Helgsonar, Bragur í
leikstjórn Rúnars E. Rúnars-sonar, Ís-
hljómar, heimildamynd eftir Pál Stein-

grímsson, Mjóddin - slá í gegn, heim-
ildamynd eftir Robert Douglas,

Heimur kuldans, heim-
ildamynd eftir Svein M.

Sveinsson, Grön:
Mottan talar, stutt-

mynd í leikstjórn
Hafsteins Gunn-
ars Sigurðsson-
ar, Tala frá sér
vitið, stutt-
mynd í leik-
stjórn Sigur-
geirs Orra Sigur-

geirssonar, Kon-
ur: Skapavand-

ræði, stuttmynd í
leikstjórn Bjarna

Þórs Sigurbjörnssoar,
Dagur Önnu (Annas dag),

stuttmynd í leikstjórn Árna
Óla Ásgeirssonar og Alive
in Limbo (Lifandi í limbói),
heimildamynd eftir Hrafn-
hildi Gunnarsdóttur.

Bíómyndin Konunglegt
bros eftir Gunnar B. Guð-

mundsson var frumsýnd í Bæjarbíói Hafn-
arfirði þann 12. júní. Þetta er kvikmynd í
svokölluðum háðsheimildamyndastíl
(mockumentary).

JÚLÍ:
Bíómyndin Næsland í leikstjórn Friðriks

Þórs Friðrikssonar, er heimsfrumsýnd á
kvikmyndahátíðinni í Karlovy Vary í Tékk-
landi þann 5. júlí. 

Í mánuðinum hefjast tökur á kvik-
myndinni Í takt við tímann í leikstjórn
Ágústs Guðmundssonar.

ÁGÚST: 
Latibær hefur göngu sína í bandarísku

sjónvarpi þann 16.ágúst og er óhætt að segja
að upphafið lofi góðu. Þættirnir njóta mests
áhorfs í sínum aldurshópi (2-11) og alls
horfa um 10 milljónir manna á þá reglulega.
Fagritið Hollywood Reporter gefur Latabæ
háa einkunn, en þar segir m.a. að þættirnir
séu frábær skemmtun fyrir yngsta aldurs-
hópinn en ekki síður fræðandi og geti jafnvel
breytt lífi barna. 

Undir lok mánaðarins hefjast í Háskóla-
bíói svokallaðir Bandarískir "indí" bíódagar
þar sem sýndar eru nokkrar nýlegar myndir
frá hinum svokallaða "óháða" geira vestra.
Heimildamyndirnar Capturing the Fried-
mans og Super Size Me ber hvað hæst ásamt
mynd Richard Linklater Before Sunset.

Í mánuðinum hefjast tökur á kvikmynd-
inni Strákarnir okkar í leikstjórn Róberts
Douglas.

SEPTEMBER:
Bíómyndin Dís eftir Silju Hauksdóttur er

frumsýnd í Smárabíói 3. september. Myndin
er byggð á samnefndri bók Silju, Birnu Önnu
Björnsdóttur og Oddnýjar Sturludóttur.

Þrjár íslenskar myndir eru sýndar á kvik-
myndahátíðinni í Toronto sem fer fram 9. -
18. september. Þetta eru Næsland, Mjóddin
og stuttmyndin Skagafjörður eftir Peter
Hutton.

Norræna stutt- og heimildarmyndahát-
íðin Nordisk Panorama er haldin í Reykjavík
dagana 24.-28. september. Á hátíðinni er
hægt að sjá vel á annað hundrað mynda; það
besta sem Norðurlöndin og Evrópa hafa
fram að færa um þessar mundir. Stjórnandi
hátíðarinnar er Eva María Jónsdóttir. Sex
íslenskar myndir taka þátt í keppninni og svo
fer að stuttmyndin Síðasti bærinn eftir Rúnar
Rúnarsson vinnur aðalverðlaunin í flokki
stuttmynda. Þá hlaut Grímur Hákonarson
verðlaun Canal+ sjónvarpskeðjunnar fyrir
stuttmyndina Síðustu orð Hreggviðs. Metað-
sókn er að hátíðinni, eða um 7000 manns.

Morgunblaðið gerir gróskuna í stutt- og
heimildarmyndum að umtalsefni í leiðara
sínum 30. september. Þar er fjallað um nýaf-
staðna kvikmyndahátíð Nordisk Panorama
og þá athyglisverðu staðreynd að aðsóknar-
met hátíðarinnar skyldi slegið hér á landi,
því lang fámennasta af öllum þátttöku-
löndunum. Vísað er til vaxandi áhuga á þess-
um formum kvikmyndarinnar í heiminum
og verðlaunaleikstjóranum Rúnari Rúnars-
syni óskað gæfu og gengis. Undir lokin legg-
ur leiðarahöfundur mikla áherslu á að skapa
verði tækifæri hér á landi til að þessi form fái
betur þrifist og að þar hvíli mikil ábyrgð á

Love is in the Air, heimildamynd
Ragnars Bragasonar um ferð
Vesturporthópsins til London

með Rómeó og Júlíu, var frum-
sýnd í mars.

Fyrsta bíómynd Silju Hauksdóttur, Dís, eftir
samnefndri skáldsögu var frumsýnd í septem-
ber. Á myndinni er Álfrún Örnólsdóttir í
titilhlutverkinu.
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herðum sjónvarpsstöðvanna: “Með aukinni
grósku í íslenskri kvikmyndagerð er full ást-
æða til að horfa gagnrýnum augum á hlut-
verk sjónvarpsstöðva, sem ættu að sýna mun
meira af íslensku efni en raun ber vitni."

Nýjasta kvikmynd Friðriks Þórs Friðriks-
sonar, Næsland, eftir handriti Huldars Breið-
fjörð, var frumsýnd í Háskólabíói 30. sept-
ember. Zik Zak kvikmyndir framleiða
myndina.

Í mánuðinum hefjast tökur á suður- og
austurlandi á kvikmyndinni Bjólfskviða í
leikstjórn Sturlu Gunnarssonar.

OKTÓBER:
Danskir dagar og danskir straumar var

yfirskrift á skemmtilegri sendingu frá Dön-
um og var þar um að ræða bæði myndir og
fólk. Herlegheitin stóðu dagana 1.-10.
október og meðal mynda sem sýndar voru
má nefna Brødre eftir Susanne Bier,
Forbrydelser eftir Annette K. Olesen, Arven
eftir Per Fly og De grønne slagtere eftir
Anders Thomas Jensen.  Á málþinginu, þar
sem saman voru komnir ýmsir af þeim sem
mynda framlínu danskrar kvikmyndagerðar,
var fjallað um gerð kvikmynda í Danmörku
og þá sérstaklega Dogma-myndanna, þátt
kvikmyndaskólans, kvikmyndastofnunar-
innar og samstarfsins í greininni.  Rætt var
um hversu mikilvægt hópstarf þeirra sem að
verkefnum koma er, áhersluna á frásögnina,
virka þátttöku leikara og að nota fjármagnið
í það sem skiptir mestu máli hverju sinni.
Kvikmyndamiðstöð stóð fyrir dagskránni
ásamt Eff ehf., Regnboganum og Sjónvarp-
inu.

Kvikmyndafélagið Poppoli frumsýnir
Blindsker, heimildamynd í fullri lengd um
Bubba Morthens, 8. október í Smárabíói.
Myndin gengur afar vel í bíó og slær aðsókn-
armet heimildamynda í kvikmyndahúsum. 

Tilnefningar til Edduverðlauna eru kynnt-
ar 25. október. Kvikmyndin Kaldaljós eftir
Hilmar Oddsson leiðir fríðan flokk kvik-
mynda- og sjónvarpsverka með alls átta til-
nefningar. Dís eftir Silju Hauksdóttur fær
fjórar tilnefningar og Næsland Friðriks Þórs
tvær. Í sjónvarpshluta hátíðarinnar fá þátta-
raðirnar Sjálfstætt fólk á Stöð 2 og Í brenni-
depli í Sjónvarpinu tvær tilnefningar hvor og
sama máli gegnir með gamanþáttaröðina
Svínasúpuna á Stöð 2. Þá fá stuttmyndirnar
Síðasti bærinn eftir Rúnar Rúnarsson og
Bjargvættur eftir Erlu Skúladóttur einnig
tvær tilnefningar hvor. Heimildamyndirnar
Hestasaga eftir Þorfinn Guðnason og World
of Solitude eftir Pál Steingrímsson fá sömu-
leiðis tvær tilnefningar hvor um sig, en Páll
er jafnframt handhafi heiðursverðlauna
ÍKSA 2004.

Bíómyndin Sterkt kaffi eftir Börk Gunn-
arsson er frumsýnd í Háskólabíói 28. okt-
óber. Myndina gerði Börkur í Tékklandi.

NÓVEMBER:
New York Times birtir á vef sínum 4. nóv-

ember umfjöllun um íslenska kvikmynda-

iðnaðinn og áherslur íslenskra stjórnvalda á
að laða að erlend kvikmyndaverkefni með
endurgreiðslum. Blaðið tekur einnig púlsinn
á íslenskum bíógestum á táningsaldri og
kemst að því að íslenskar kvikmyndir virðast
ekki eiga uppá pallborðið á þeim bænum.

Kaldaljós eftir Hilmar Oddsson hlaut alls
fimm Eddur, fyrir bíómynd, leikstjórn, aðal-
hlutverk, aukahlutverk og kvikmyndatöku,
þegar verðlaunin voru afhent við glæsilega
athöfn á Hótel Nordica þann 14. nóvember.
Sjálfstætt fólk var valinn sjónvarpsþáttur árs-
ins og Spaugstofan skemmtiþáttur ársins. Þá
var Ómar Ragnarsson valinn sjónvarpsmað-
ur ársins. Síðasti bærinn eftir Rúnar Rúnars-
son hlaut titilinn stuttmynd ársins og Edd-
una í flokki heimildarmynda hlaut Blindsker
eftir Ólaf Jóhannesson (sjá ítarlegan lista yfir
verðlaunahafa á bls. 8).

Nýstofnuð Alþjóðleg kvikmyndahátíð í
Reykjavík stóð fyrir hátíðardagskrá í Regn-
boganum, Háskólabíói og Listasafni Reykja-
víkur-Hafnarhúsi, dagana 17. - 25. nóvem-
ber. Dagskráin var helguð rödd Íslendinga í
alþjóðlegri kvikmyndagerð, sýndar voru 16
kvikmyndir, staðið fyrir fyrirlestrum, um-
ræðum og málþinginu Kvikmyndir og sam-
félag. Opnunarmyndin var The Saddest
Music in the World eftir Guy Maddin.

DESEMBER:
KMÍ stóð fyrir samráðsfundi með kvik-

myndagerðarmönnum þann 1. desember.
Farið var yfir stöðuna og spjallað vítt og
breitt um málefni kvikmyndagerðarinnar.
Ljóst var að koma Dananna hingað í október
hafði haft mikil áhrif og spunnust umræð-
urnar í kringum aðferðir þeirra við að efla
kvikmyndagerð sína og hvort þær mætti
nota að einhverju leyti hér. 

Baróninn og Þórarinn, heimildarmynd
eftir Dúa J. Landmark sem segir sögu Hvítár-
vallabarónsins, eins dulúðugasta persónu-
leika Íslandssögunar á fyrri hluta 20. aldar,

var frumsýnd í Sjónvarpinu 5. desember.
10. desember er tilkynnt um ráðningu

Grétu Ólafsdóttur og Páls Baldvins Baldvins-
sonar í störf kvikmyndaráðgjafa frá og með
áramótum. Munu þau gegna hlutastörfum í
stutt- og heimildamyndadeild en Kristín B.
Pálsdóttur hefur gegnt því starfi síðastliðin
fjögur ár eða allt frá því að sérstakur sjóður
til að styrkja stutt- og heimildamyndir var
fyrst stofnaður.

Sama dag tilkynnir Caoz að fyrsta íslenska
tölvugerða teiknimyndin, Litla lirfan ljóta,
hafi náð þeim áfanga að seljast í yfir 100.000
eintökum frá því hún kom út fyrir tveimur
árum hér á landi. Lang stærstur hluti þess-
arar sölu er kominn til af útgáfu hennar á
gagnvirku formi í Frakklandi og á Norður-
löndunum. Eftir því sem framleiðendur Litlu
lirfunnar komast næst er þetta að öllum lík-
indum mesta sala íslenskrar myndar á DVD
nokkru sinni.

Stuðmannamyndin Í takt við tímann í leik-
stjórn Ágústs Guðmundssonar er frumsýnd í
Smárabíói á annan dag jóla. Myndin fær
góða aðsókn yfir hátíðarnar og fram eftir
nýju ári. 

Aðalfundur Félags kvikmyndagerðar-
manna var haldinn þriðjudaginn 28. des-
ember. Í stjórn voru kjörin: Björn Brynjúlfur
Björnsson formaður, Jón Karl Helgason
varaformaður, Ari Alexander Ergis Magnús-
son, Birna Gunnarsdóttir, Hjálmtýr Heiðdal,
Kristín Erna Arnardóttir og Ólafur Jóhann-
esson. Varamenn voru kjörin: Katrín Ingva-
dóttir og Haukur Hauksson.
___________________________________

Ítarefni um fréttir ársins 2004 má finna á vef
Lands & sona, www.logs.is. Smelltu á >Fréttir,
skrunaðu neðst á síðuna og smelltu á >Smelltu
hér til að skoða allar fréttir. Dagsetningar fylgja
fyrirsögn hverrar fréttar. Gerðu sama við
>Greinar.

Í takt við tímann eftir Ágúst Guðmundsson, óbeint framhald Með allt á hreinu, var frumsýnd
annan dag jóla og var síðan í sýningum nokkuð fram á næsta ár. Þegar upp var staðið hlaut hún
ágæta aðsókn, eða rúmlega 31.000 manns.
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Eft i r ta l in  fyr i r tæki  eru í  f raml ínu 
ís lenska kvikmynda-  og s jónvarpsgeirans

Mýrargötu 2, 
101 Reykjavík
Sími: 561 2181
olaf@axfilms.com
www.axfilms.com

Vatnagörðum 4, 104 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
Fax: 562 4615

www.kisi.is

Kirkjutorgi 6a, 101 Reykjavík
Sími: 897 3382

www.poppoli.com

Ægisgötu 7
101 Reykjavík
Sími: 511 3550

www.caoz.is

Kvikmyndafélag
Íslands

Norðnorðvestur kvikmyndagerð ehf.
Viðarhöfða 6, 1110 Reykjavík

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

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

www.twilight.is

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

www.pegasus.is

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

Birgir Tryggvason
Sími: 691 1200

www.hljod.is
biggi@hljod.is

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

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

Garðastræti 37, 101 Reykjavík
Sími: 595-3660

www.t2.is

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

Seylan

Vesturgötu 10a
101 Reykjavík
Sími: 511 2333
Fax: 511 2334
www.storm.is

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

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

www.spark.is

Hljóð.is
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