




L A N D & S Y N I R 3

E D D U H E F T I 2 0 0 7

N r .  4 4  -  1 3 .  á r g .  
E D D U H E F T I 2 0 0 7  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Útgefandi:

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

Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Skjás
eins, Stöðvar tvö og Ríkisútvarpsins-

sjónvarps. 
________________________________

Ritstjóri og ábyrgðarmaður: 
Ásgrímur Sverrisson.

________________________________
Prentun: 

Íslandsprent. 
________________________________
Land & synir kemur út árlega og er

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

fjölmiðlum.
________________________________

Netfang ritstjóra:
asgrimur@asgrimur.is

________________________________
Vefur:

www.logs.is
________________________________

STJÓRNIR FÉLAGANNA:

STJÓRN ÍSLENSKU KVIKMYNDA-
OG SJÓNVARPSAKADEMÍUNNAR:
Formaður: Anna María Karlsdóttir.
Gjaldkeri: Guðbergur Davíðsson.
Ritari: Reynir Lyngdal. Meðstjórn-

endur: Björn Br. Björnsson, Laufey
Guðjónsdóttir, Friðrik Þór Friðriks-
son, Hrafnhildur Gunnarsdóttir. 

STJÓRN FÉLAGS
KVIKMYNDAGERÐARMANNA.:

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

bergur Davíðsson. Meðstjórnendur:
Guðrún Ragnarsdóttir, Hrafnhildur

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

STJÓRN FRAMLEIÐENDA-
FÉLAGSINS SÍK: 

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

Heiðdal. Varamenn: Ásthildur
Kjartansdóttir, Elísabet

Ronaldsdóttir. 

STJÓRN SAMTAKA
KVIKMYNDALEIKSTJÓRA:

Formaður: Friðrik Þór Friðriksson.
Gjaldkeri: Hilmar Oddsson. Ritari:
Óskar Jónasson. Meðstjórnendur:

Baltasar Kormákur, Silja
Hauksdóttir.
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Á
rið 2007 hefur verið
annasamt í fram-
leiðslu á kvikmynd-

um og leiknu sjónvarpsefni.
Alls hafa sex bíómyndir
verið myndaðar á árinu og
að auki þrjár sjónvarps-
þáttaseríur. Af hvorutveggja
hefur aldrei verið gert
meira áður innan tiltekins
árs. Af sjálfu leiðir, eins og

sjá má hér annarsstaðar í blaðinu, að aldrei
hafa jafn mörg verkefni verið á leiðinni uppá
tjald eða á skjáinn eins og nú um stundir. Að
auki - og það er kannski mikilvægasti punkt-
urinn - stefnir allt í að þessi þróun haldi áfram,
því fjölmörg verkefni stefna í tökur á næstu
mánuðum, bæði fyrir bíó og sjónvarp. Hópur-
inn sem stendur að framleiðslu efnis fyrir bíó
og sjónvarp er að stækka og fjármagn inní
greinina er að aukast. Afraksturinn af pólitísk-
um ákvörðunum um að veita auknu fé til
hennar er að koma í ljós og mun birtast okkur
enn skýrar á komandi misserum.

Að auki eru íslenskir kvikmyndagerðarmenn
aftur farnir að gera myndir sem slá rækilega í
gegn, eftir dálítið langt “þurrkatímabil”. Mýrin
var langvinsælasta mynd síðasta árs og sú að-
sóknarhæsta síðan óháðar mælingar hófust
1995. Útlit er fyrir að Astrópía verði einnig ein
aðsóknarhæsta mynd þessa árs og án efa sú
tekjuhæsta. Að auki hefur flestum myndum
þessa og síðasta árs vegnað vel, ef ekki aðsókn-
arlega þá í lofsamlegum umsögnum, stundum
bæði. Svona tímabil hefur ekki komið síðan á
upphafsárunum fyrir rúmum aldarfjórðungi -
þó að í raun sé ólíku saman að jafna. 

Þá hefur árangur íslenskra mynda á erlend-
um vettvangi verið ánægjulegur á árinu. Ber
þar hæst Kristallshnötturinn á Karlovy Vary
hátíðinni til handa Mýrinni í júlí, en sú hátíð er
meðal helstu hátíða Evrópu. Mýrin vakti einnig
athygli á virtum hátíðum í Ameríku og verður

dreift þar af þekktum dreifingaraðila, IFC
Films. Þarlendir miðlar telja ennfremur að
myndin eigi möguleika í komandi Óskarsvali.
Við sjáum hvað setur. Þá var einnig ánægjulegt
að sjá Börn hljóta Gullna svaninn á hinni ungu
Kaupmannahafnarhátíð fyrir skemmstu. 

Íslenska sjónvarpsþáttavorið fer einnig vel af
stað. Eftir misvel heppnaðar tilraunir (vorhret?)
síðustu ára, þar sem Latibær gnæfir uppúr,
ásamt þáttaröðinni Allir litir hafsins eru kaldir,
kemur Næturvaktin sterk inn á þessu hausti og
hefur fengið geysigóðar viðtökur. Stöð 2 hefur
tekið ákveðið forskot á þessu sviði og byggir
þar m.a. á reynslu af sketsaþáttagerð sinni til
margra ára, en Sjónvarpið er einnig með metn-
aðarfull verkefni bæði í vinnslu og á þróunar-
stigi. Skjár einn hefur einnig boðað frekari
þátttöku sína á þessum vettvangi. Það er því
ljóst að til stendur að taka þessi mál föstum
tökum á næstunni og verði rétt á málum haldið
gæti hér verið komin nokkurskonar hryggjar-
súla í framleiðslu leikins efnis á Íslandi. Á því
munu allir græða, áhorfendur sem og bransinn.

Að öllu þessu sögðu verður að hafa í huga að
kvikmynda- og sjónvarpsgeirinn er enn við-
kvæmur og sveiflukennur atvinnuvegur. Fram-
legð virðist  í heildina lítil og verkefni stundum
svo vannærð fjárhagslega að þau birtast okkur í
of bækluðu formi. Sú neyð hefur vissulega
kennt mörgum að spinna, en ljóst er að nú,
þegar fjármagn til bíómynda og leikins sjón-
varpsefnis mun aukast í áföngum á næstu
árum, þarf meðal annars sérstaklega að huga að
fjármögnun heimildamynda. Það er tilfinnan-
legur skortur á vel unnu efni af því tagi, fjöl-
breyttu efni me mismunandi nálgun sem nýtir
möguleika heimildamyndaformsins. Það er
ekki vegna þess að vilja eða hæfileika skorti
heldur vegna þess að helstu fjármagnendur
slíkra verka, KMÍ og Sjónvarpið, eru ekki að
veita nægilegu fé til slíkra mynda. Þess er vænst
að ofangreindir aðilar einhendi sér í að leysa
það verkefni hið allra fyrsta.

Framkvæmdastjórn Eddu 2007:
Saga Events
Stjórn útsendingar:
Helgi Jóhannesson
Listrænn stjórnandi:
Alfreð Sturla Böðvarsson
Stjórnandi gamanatriða:
Reynir Lyngdal
Gestgjafi Eddu 2007:
Þorsteinn Guðmundsson
Umsjón með kosningum:
Outcome

Í valnefndum voru:
Anna Rögnvaldsdóttir
Árni Óli Ásgeirsson
Árni Daníel Júlíusson
Ásta Briem
Bjargey Ólafsdóttir
Dagur Kári Pétursson
Hálfdán Teódórsson
Helga Rakel Rafnsdóttir
Hilmar Örn Hilmarsson
Jónas R. Jónsson
Katrín Ingvadóttir

Kristín Atladóttir
Marta Macuga
Salvör Nordal
Sif Gunnarsdóttir
Sonja B. Jónsdóttir
Styrmir Sigurðsson
Viðar Víkingsson
Vigdís Gunnarsdóttir
Þiðrik Emilsson
Þorfinnur Ómarsson
Þóra Gunnarsdóttir

Ásgrímur
Sverrisson

FRÁ RITSTJÓRA:

Meðvindar

Aðstandendur Eddu 2007







BÍÓMYND:

Stóra planið
ÓLAFUR JÓHANNESSON
www.poppoli.com
Vetur 2008

BÍÓMYND:

Brúðguminn
BALTASAR KORMÁKUR
www.blueeyes.is
Byrjun árs 2008

BÍÓMYND:

Heiðin
EINAR ÞÓR GUNNLAUGSSON
www.passportpictures.com
Vetur 2008

V Æ N T A N L E G T Í B Í Ó O G S J Ó N V A R P



SJÓNVARPSÞÆTTIR:

Pressan
ÓSKAR JÓNASSON
www.sagafilm.is
Jól 2007

SJÓNVARPSÞÆTTIR:

Mannaveiðar
BJÖRN B. BJÖRNSSON
www.reykjavikfilms.com
Febrúar-mars 2008

BÍÓMYND:

Duggholufólkið
ARI KRISTINSSON
www.taka.is
Desember 2007



BÍÓMYND:

Reykjavík-Rotterdam
ÓSKAR JÓNASSON
www.blueeyes.is
2008

HEIMILDAMYND:

Sólskinsdrengur
FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON
www.frontierfilmworks.com
Fyrri hluti árs 2008

HEIMILDAMYND

Draumalandið
ÞORFINNUR GUÐNASON
www.groundcontrol.is
Byrjun árs 2008



BÍÓMYND:

Sveitabrúðkaup
VALDÍS ÓSKARSDÓTTIR
www.mystery.is
Haust 2008

BÍÓMYND:

Skrapp út
SÓLVEIG ANSPACH
www.zikzak.is
Haust 2008





U M R Æ Ð A

L A N D & S Y N I R  11

Á bak við tjöldin
Eftir Ástu Hafþórsdóttur leikgervahönnuð

“Síðan Eddu verð-
launahátíðin hóf
göngu sína hefur
mér alltaf þótt
einkennilegt hvað
kvikmyndagerðar-
fólki sem sér til
dæmis um hönnun,
útlit, tökur og
tæknivinnu er veitt
lítil eftirtekt.”

É
g hef átt í nokkurri baráttu við sjálfa
mig um hvort það sé eðlilegt að ég birti
hugleiðingar mínar þar sem ég er ekki

hlutlaus um málefnið. En það er einmitt
þessvegna, sem mér finnst ég knúin til þess af
því að ég þekki málið og hef fylgst með og
verið þáttakandi í þróun kvikmyndagerðar á
Íslandi undanfarin  10 ár.

Síðan Eddu verðlaunahátíðin hóf göngu
sína hefur mér alltaf þótt einkennilegt hvað
kvikmyndagerðarfólki sem sér til dæmis um
hönnun, útlit, tökur og tæknivinnu er veitt
lítil eftirtekt. Þetta fólk sem stendur að baki
kvikmyndanna sem framleiddar eru en fær
litla sem enga athygli, hvað þá viðurkenn-
ingu. Kannski má kalla þetta stéttaskiptingu
innan bransans, nema vanþekkingu aðstand-
enda hátíðarinnar sé um að kenna. Týnda
kvikmyndagerðafólkinu er skipt í þrjá flokka
á hátíðinni: Klipping og kvikmyndataka er
borið saman í einum flokki, hljóð og tónlist
er metið undir einum hatti og að lokum er
leikmynd skeytt saman við búninga og leik-
gervi í einum og sama flokknum. Hvernig má
þetta vera?

Þetta virkar hálfpartinn á mig sem mála-
miðlun til að stinga dúsu upp í liðið og halda
öllum góðum.

Þetta er í besta falli undarleg flokkun þar
sem epli eru borin saman við appelsínur.
Hvernig getur förðun keppt við leikmynd?
Hvernig er mögulegt að bera saman kvik-
myndatökur og klippingar, eða tónlist og
hljóð? Ég minni á að það þótti mjög ófor-
skammað og ósanngjarnt á sínum tíma að
setja karl- og kvenleikara í sama flokk, þó er
þar um sama fagið að ræða en þótti engu að
síður ótækt, og var það leiðrétt að lokum. Í
ljósi þess er fyrrgreindur samanburður á fög-
um kvikmyndagerðarinnar vandræðalegur.

En hverjir tilnefna í flokkana? Er það ör-
ugglega fólk sem hefur þekkingu á fyrr-
nefndum þáttum kvikmyndagerðarinnar?
Sem dæmi er það nú einu sinni þannig að
góð förðun telst oft vera sú förðun sem sést
ekki, eða lítið er tekið eftir svo það virki eðli-
legt, en þar liggur engu að síður oft mikil ná-
kvæmnisvinna, hönnun og undirbúningur að
baki. Því spyr ég hvernig sá sem tilnefnir eða
á endanum kýs á Eddunni geti valið á milli
ólíkra faga sem klístrað er inn í einn og sama
flokkinn? Er ekki líklegt að kjósandinn velji
það fag sem honum finnst mikilvægara eða er
jafnvel meira áberandi? Og á kostnað faglegra
sjónarmiða. 

Það ber vott um vanhugsun og van-
þekkingu að taka jafn ólík fög og bera þau

saman. Það er líka vanvirðing að hrúga
gjörólíku fagfólki saman undir einn hatt þó
sannarlega sé alltaf náin samvinna milli þessa
fólks. 

Ef Eddan á að vera hátíð kvikmyndagerð-
armanna þá þarf að ígrunda þetta vandlega.
Bæði vegna fagmennsku og sanngirni. Því
hvaða mynd gefum við annars af íslenskri
kvikmyndagerð?

Ég þekki það af eigin reynslu að á töku-
stöðum er áberandi hvernig allir vinna sam-
an. Kvikmyndagerðamenn lyfta grettistaki
við gerð hverrar myndar. Samstaðan er fag-
fólkinu afar mikilvæg og það þurfa allir að
vera saman í liði til að hægt sé að skila verk-
inu. Yfirleitt eru aðstæður erfiðar, tíma-
þröng og og mikill peningaskortur. Kvik-
myndagerðarfólkið fórnar miklu. Það legg-ur
allt í sölurnar svo úr verði góð kvikmynd og
lætur mótlætið ekki stöðva sig.

Þegar metnaðurinn er svo mikill er sárt að
horfa upp á hvernig hann er gerður að engu
þegar að nefndir ákveða einhliða að hrista
saman gjörólíka listamenn.  Hver ætli sé
ástæðan fyrir þeirri ákvörðun?

Skyldi ástæðan vera sú að útsending RÚV
yrði of löng ef flokkum yrði fjölgað og sam-
bærileg störf borin saman? Ef allar deildir
kvikmyndagerðar yrðu verðlaunaðar? Ef sú
er ástæðan mætti þá ekki skoða hvort nauð-
synlegt sé að sýna alla hátíðina í sjónvarpi?
Þarf hún að  vera í beinni útsendingu? 

Ef við skoðum aðrar sambærilegar hátíðir
útí heimi þá eru verðlaunaflokkar skýrt skil-
greindir og allir viðurkenndir og það stend-
ur ekki í vegi fyrir að hægt sé að senda hát-
íðina beint út í sjónvarpi. Ég leyfi mér líka að
efast um að fagfólk telji sér mismunað þó
það sé ekki með í sjónvarpsútsendingunni.
Það hefur fengið sína viðurkenningu
gagnvart sínu samstarfsfólki.

Ég skora á kvikmyndaakademíuna að
endurskoða hátíðina eigi hún að heita verð-
launahátíð kvikmyndagerðarmanna og
standa undir nafni. Það ætti að vera mark-
mið akademíunnar að viðhafa fagleg vinnu-
brögð og sýna öllu kvikmyndagerðafólki til-
hlýðilega virðingu. Þegar öllu er á botninn
hvolft, hvar væri kvikmyndagerð án alls
þessa tæknifólks og listamanna?

Ég leyfi mér að fullyrða að íslenskt kvik-
myndagerðarfólk er metnaðarfyllra en svo að
það sætti sig við flokkunarkerfi Eddunnar
eins og það er í dag. Er aðalatriðið skemmt-
anagildi beinnar útsendingar fyrir almenning
eða viðurkenning, þakklæti og uppskeruhát-
íð okkar kvikmyndagerðarmanna?
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Eftirtalin verk og
einstaklingar hljóta

tilnefningu til
Edduverðlaunanna 2007:

KVIKMYND ÁRSINS
FORELDRAR

Framleiðendur Nanna Kristín Magnús-
dóttir, Ingvar E. Sigurðsson, Víkingur

Kristjánsson, Gísli Örn Garðarsson, Nína
Dögg Filippusdóttir, Ólafur Darri Ólafsson
og Ragnar Bragason. Framleiðslufyrirtæki:

Vesturport.  
VANDRÆÐAMAÐURINN
(Den Brysomme Mannen)

Framleiðendur Júlíus Kemp og Ingvar
Þórðarson. Framleiðslufyrirtæki: 

Kvikmyndafélag Íslands.
VEÐRAMÓT

Framleiðandi: Halldór Þorgeirsson.
Framleiðslufyrirtæki: Umbi.

LEIKIÐ 
SJÓNVARPSEFNI ÁRSINS

NÆTURVAKTIN
Leikstjóri Ragnar Bragason. Framleiðendur
Magnús Viðar Sigurðsson, Þór Freysson og
Harpa Elísa Þórsdóttir. Framleiðslufyrirtæki

Sagafilm. Sýnt á Stöð 2.
SIGTIÐ ÁN FRÍMANNS

GUNNARSSONAR 
Leikstjóri Ragnar Hansson. Framleiðslu-
fyrirtæki Sigtið ehf. fyrir Skjáeinn. Fram-

leiðendur Friðrik Friðriksson, Gunnar
Hansson, Halldór Gylfason og Ragnar

Hansson. Sýnt á Skjáeinum.  
STELPURNAR

Leikstjóri Sævar Guðmundsson. Fram-
leiðslufyrirtæki Sagafilm. Framleiðendur

Magnús Viðar Sigurðsson, Þór Freysson og
Harpa Elísa Þórsdóttir. Sýnt á Stöð 2.  

STUTTMYND ÁRSINS
BRÆÐRABYLTA

Leikstjóri og framleiðandi: Grímur
Hákonarson. Framleiðslufyrirtæki Hark ehf. 

SKRÖLTORMAR
Leikstjóri Hafsteinn G. Sigurðsson. Fram-

leiðendur Davíð Óskar Ólafsson, Árni
Filippusson, Hreinn Beck og Hafsteinn G.
Sigurðsson. Framleiðslufyrirtæki Mystery

Island ehf.
ANNA

Leikstjóri Helena Stefnánsdóttir. Framleið-
andi Arnar Steinn Friðbjarnarson. Fram-

leiðslufyrirtæki Undraland kvikmyndir ehf. 

LEIKSTJÓRI ÁRSINS
GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

fyrir Veðramót
GUNNAR B. GUÐMUNDSSON

fyrir Astrópíu
RAGNAR BRAGASON

fyrir Foreldra

HANDRIT ÁRSINS
GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

fyrir Veðramót
RAGNAR BRAGASON, NANNA KRISTÍN

MAGNÚSDÓTTIR, INGVAR E.
SIGURÐSSON, VÍKINGUR

KRISTJÁNSSON OG LEIKHÓPURINN
fyrir Foreldra

JÓHANN ÆVAR GRÍMSSON, JÓN
GNARR, JÖRUNDUR RAGNARSSON,

PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON OG
RAGNAR BRAGASON 

fyrir Næturvaktina

LEIKKONA ÁRSINS 
Í AÐALHLUTVERKI
HERA HILMARSDÓTTIR

fyrir Veðramót
NANNA KRISTÍN MAGNÚSDÓTTIR

fyrir Foreldra
TINNA HRAFNSDÓTTIR 

fyrir Veðramót

LEIKARI ÁRSINS 
Í AÐALHLUTVERKI

GUNNAR HANSSON
fyrir Sigtið án Frímanns Gunnarssonar

INGVAR E. SIGURÐSSON
fyrir Foreldra

PÉTUR JÓHANN SIGFÚSSON
fyrir Næturvaktina

LEIKKONA EÐA LEIKARI
ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI

BJÖRN INGI HILMARSSON 
fyrir Bræðrabyltu

GUNNUR MARTINSDÓTTIR SCHLÜTER
fyrir  Veðramót

JÖRUNDUR RAGNARSSON
fyrir Veðramót

LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓTTIR
fyrir Kalda slóð

ÞORSTEINN BACHMAN
fyrir Veðramót

HEIMILDAMYND ÁRSINS
HEIMA

Leikstjóri Dean DeBlois. Framleiðendur
John Best, Dean O´Connor. Framleiðslu-

fyrirtæki Klikk Film, EMI Records og

Truenorth.
LIFANDI Í LIMBÓ

Leikstjórar Hrafnhildur Gunnarsdóttir,
Tina Naccache og Erica Marcus. Fram-

leiðandur Hrafnhildur Gunnarsdóttir og
Erica Marcus. Framleiðslufyrirtæki

Krumma film. 
SYNDIR FEÐRANNA

Leikstjórar Ari Alexander Ergis Magnússon
og Bergsteinn Björgúlfsson Framleiðendur

Bergsteinn Björgúlfsson og Hrönn
Kristinsdóttir Framleiðslufyrirtæki Köggull

og Kvikmyndafélagið Tröllakirkja. 

FRÉTTA- OG/EÐA 
VIÐTALSÞÁTTUR ÁRSINS

KOMPÁS
Framleiðslufyrirtæki: 365/Stöð 2. Framleið-

andi: Ingi R. Ingason. Umsjónarmaður
Jóhannes Kr. Kristjánsson. Sýnt á Stöð 2. 

ÚT OG SUÐUR
Framleiðandi: Gísli Einarsson fyrir Ríkis-
útvarpið-Sjónvarp. Umsjónarmenn Gísli

Einarsson og Freyr Arnarson. Sýnt á RÚV.
WILLTIR WESTFIRÐIR

Framleiðslufyrirtæki: Íslenska
heimildamyndagerðin. Framleiðandi Kári

G. Schram. Sýnt á RÚV.  

MENNINGAR- OG/EÐA 
LÍFSSTÍLSÞÁTTUR ÁRSINS

07/08 BÍÓ LEIKHÚS
Framleiðslufyrirtæki: Pegasus fyrir Ríkis-
útvarpið - Sjónvarp. Upptökustjórn Jón

Egill Bergþórsson og Þorsteinn J. Vil-
hjálmsson. Ritstjóri: Þorsteinn J. Vilhjálms-
son. Umsjónarmenn: Andrea Róbertsdóttir,
Ásgrímur Sverrisson og Elsa María Jakobs-

dóttir. Sýnt á RÚV.
KILJAN

Framleiðslufyrirtæki: Ríkisútvarpið-Sjón-
varp. Upptökustjórn Ragnheiður Thor-

steinsson. Umsjónarmaður Egill Helgason.
Sýnt á RÚV.

TÍU FINGUR
Framleiðslufyrirtæki: Ríkisútvarpið - Sjón-

varp. Upptökustjórn: Jón Egill Bergþórsson.
Umsjónarmaður: Jónas Sen. Sýnt á RÚV.

SKEMMTIÞÁTTUR ÁRSINS
GETTU BETUR

Framleiðslufyrirtæki: Ríkisútvarpið - Sjón-
varp. Upptökustjórn: Helgi Jóhannesson.

Umsjónarmaður Andrés Indriðason. Sýnt á
RÚV.

TEKINN 2
Framleiðslufyrirtæki: Sagafilm. Framleið-
andi: Kristófer Dignus. Umsjónarmaður

Auðunn Blöndal. Sýnt á Stöð 2. 

T I L N E F N I N G A R T I L E D D U V E R Ð L A U N A 2 0 0 7
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ÚTSVAR
Framleiðslufyrirtæki: Ríkisútvarpið - Sjón-
varp. Upptökustjórn Helgi Jóhannesson.

Umsjónarmenn Þóra Arnórsdóttir og
Sigmar Guðmundsson. Sýnt á RÚV.

SJÓNVARPSMAÐUR ÁRSINS
EDDA ANDRÉSDÓTTIR

Stöð 2 
EGILL HELGASON

Sjónvarpinu
JÓHANNES KR. KRISTJÁNSSON

Stöð 2 
ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR

Sjónvarpinu
ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON

Sjónvarpinu

MYNDATAKA OG KLIPPING
BERGSTEINN BJÖRGÚLFSSON 

Myndataka / Foreldrar
G. MAGNI ÁGÚSTSSON 

Myndataka / Heima
VÍÐIR SIGURÐSSON
Myndataka / Köld slóð

HLJÓÐ OG TÓNLIST
BIRGIR JÓN BIRGISSON

OG KEN THOMAS 
Hljóðvinnsla / Heima
GUNNAR ÁRNASON 

Hljóðvinnsla / Köld slóð
PÉTUR EINARSSON 

Hljóðvinnsla / Veðramót

ÚTLIT MYNDAR
ÁRNI PÁLL JÓHANNSSON 

Leikmynd / Köld slóð
REBEKKA INGIMUNDARDÓTTIR 

Búningar / Veðramót
TONIE ZETTERSTRÖM 

Leikmynd / Veðramót

VINSÆLASTI
SJÓNVARPSÞÁTTUR ÁRSINS

Valinn af almenningi. Fyrst í netkosningu á
Vísi.is, þar sem fimm vinsælustu þættirnir

verða valdir. Síðan í símakosningu, þar sem
kosið verður milli þessara fimm efstu á

meðan á verðlaunaafhendingunni stendur
að kvöldi 11. nóvember næstkomandi.

HEIÐURSVERÐLAUN ÍKSA 2007
Verða tilkynnt á Edduhátíðinni að kvöldi

11. nóvember næstkomandi.
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MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Mýrin* 88.055.270 kr. 81.580

Þetta er ekkert mál 8.452.850 kr. 11.554

A Little Trip to Heaven** 8.395.235 kr. 9.567

Blóðbönd 7.899.050 kr. 8.959

Börn 7.578.900 kr. 14.257

Köld slóð*** 1.968.520 kr. 2.678

Heildarinnkoma/aðsókn '06 122.349.825 kr. 128.595

Meðalinnkoma/aðsókn '06 20.391.638 kr. 21.433

Fjöldi frumsýndra mynda 2006 5

Markaðshlutdeild 11.3% 8.3%

MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Astrópía 44.806.320 kr. 45.488

Veðramót 17.036.930 kr. 15.332

Köld slóð* 16.570.480 kr. 14.676

Foreldrar 3.709.400 kr. 5.743

Mýrin* 2.899.000 kr. 2.865

Heima 2.382.000 kr. 3.255

Syndir feðranna 1.657.900 kr. 1.890

Tímamót 295.240 kr. 535

Heildarinnkoma/aðsókn '07 112211..994411..778800  kkrr.. 114400..008888

Meðalinnkoma/aðsókn '07 15.242.723 kr. 23.348

Fjöldi frumsýndra mynda 2007 8

Markaðshlutdeild N/A N/A

MMYYNNDD IINNNNKKOOMMAA AAÐÐSSÓÓKKNN

Mýrin* 88.055.270 kr. 81.580

Pirates Of The Caribbean 2 47.578.220 kr. 65.406

Casino Royale (2006) 41.826.600 kr. 51.542

Da Vinci Code 40.361.200 kr. 52.389

Ice Age 2 33.608.450 kr. 52.307

Borat 29.925.080 kr. 38.838

Mission Impossible 3 18.788.800 kr. 24.979

Chronicles of Narnia** 18.640.950 kr. 27.410

Superman Returns 17.546.250 kr. 24.095

Cars 17.528.300 kr. 26.826

Heildarinnkoma/aðsókn '06 1.081.742.110 kr. 1.521.441

Meðalinnkoma/aðsókn '06 5.200.683 kr. 7.315

Fjöldi sýndra mynda 2006 208

Aðsókn pr. mann á ári 4.9

Aðsókn á íslenskar myndir 2006

Aðsókn á íslenskar myndir 2007

Tíu mest sóttu myndirnar 2006

*Mest sótta mynd í íslensku bíói síðan formlegar mælingar hófust 1995,
með alls 84.445 gesti. **Var frumsýnd 2005 og fékk alls 15.461 gest.
***Var frumsýnd rétt fyrir áramótin og hélt áfram 2007 - sjá neðar.
Fékk alls 17.354 gesti.
_________________________________________________________
HEIMILD: SMÁÍS (www.smais.is)

Til og með 5.11.07. Astrópía verður að líkindum stærsta mynd ársins,
ef ekki í aðsókn, þá í innkomu. *Þessar tvær voru frumsýndar 2006.
Þrjár þær síðasttöldu eru heimildamyndir. Fjórar myndanna, Astrópía,
Veðramót, Syndir feðranna og Heima, eru enn í sýningum, 5.11.07.
_________________________________________________________
HEIMILD: SMÁÍS (www.smais.is)

SMÁÍS raðar myndum í sæti eftir innkomu (box office) en ekki aðsókn.
Misræmið sem stundum skapast, stafar af því að miðaverð er mismun-
andi, t.d. er ódýrara á barnasýningar og oftar um tilboð að ræða.Þá er
dýrara á íslenskar myndir. *Mýrin var frumsýnd 2006. **Chronicles of
Narnia var frumsýnd 2005.
_________________________________________________________
HEIMILD: SMÁÍS (www.smais.is)

Astrópía eftir Gunnar B. Guðmundsson er ein aðsóknarmesta mynd ársins og mun lík-
lega sitja á toppnum þegar árið verður gert upp, vegna hæstrar innkomu. Þegar þetta
er skrifað er hún komin í 45.488 manns og enn í sýningum, en myndin var frumsýnd
22. ágúst. Um leið og myndin byrjaði að rúlla á tjaldinu kom frumburður leikstjórans í
heiminn. Á myndinni er Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir í aðalhlutverkinu.

M
agnús Scheving var varla bú-
inn að hoppa á höndum af
sviðinu á Hótel Nordica, þar

sem hann tók við heiðursverðlaunum
ÍKSA við afhendingu Edduverðlaun-
anna 2006 úr hendi forseta Íslands,
þegar þau tíðindi bárust að Latibær
hefði unnið BAFTA-verðlaunin í sín-
um flokki. Um svipað leyti fær stutt-
myndin Án titils eftir Lars Emil Árna-
son verðlaun á sænskri hátíð. Rétt fyrir
áramótin er svo bíómyndin Köld slóð
eftir Björn B. Björnsson frumsýnd og
fær ágæta dóma og aðsókn. 

Á nýju ári setja margir gagnrýnendur
heima og erlendis kvikmyndina Börn
eftir Ragnar Bragason á lista sína yfir
myndir ársins 2006. Í janúar hefur
Græna ljósið reglulegar sýningar á
óháðum og “öðruvísi” myndum, fram-
takinu er fagnað af kvikmyndaunnend-
um. Í sama mánuði sópast ýmis verð-
laun og tilnefningar að íslenskum kvik-
myndagerðarmönnum; Friðrik Þór fær
Bodil-tilnefningu fyrir leik sinn í mynd
Lars Von Trier, Leikstjóri heila klabbs-
ins, Hilmar Örn fær Genie-tilnefningu
fyrir tónlistina í Bjólfskviðu Sturlu
Gunnarssonar og Dagur Kári hlýtur
Sundance/NHK verðlaunin fyrir hand-
rit sitt að The Good Heart, sem brátt
fer í tökur. Einnig berast þær fréttir að
Egill Örn Egilsson, sem getur hefur sér

gott orð vestanhafs, sé tilnefndur til
ASC-verðlauna fyrir myndatöku í þátt-
unum CSI: Miami. Kvikmyndin For-
eldrar eftir Ragnar Bragason og Vestur-
port er svo frumsýnd 19. janúar og fær
afar góða dóma bæði heima og erlend-
is. Bæði Börn og Foreldrar taka þátt í
Rotterdam hátíðinni og eru báðar tald-
ar með bestu myndum hátíðarinnar af
áhorfendum.

Í byrjun febrúar frumsýnir CAOZ
teiknimyndina Anna og skapsveiflurn-
ar eftir Gunnar Karlsson, sem byggð er
á handriti Sjón. Myndin tekur þátt í
Gautaborgarhátíðinni um svipað leyti
ásamt sex öðrum íslenskum myndum;
Börnum, Foreldrum, Kaldri slóð og
Astrópíu auk kvikmyndanna Hrafninn
flýgur og Börn náttúrunnar sem eru á
30 ára yfirlitssýningu hátíðarinnar. Í
sama mánuði fær Latibær tilnefningu
til EMMY-verðlauna fyrir leikstjórn og
kvikmyndaklúbburinn Fjalakötturinn
fer á kreik á nýjan leik í Tjarnarbíói. 

Í marsbyrjun tekur Ríkisútvarpið
ohf. til starfa og Þórhallur Gunnarsson
er ráðinn sjónvarpsstjóri. Þá fagnar sú
merka menningarstofnun, Sambíóin,
25 ára afmæli sínu og heimspekigúrú-
inn Slavoj Zizek heiðrar okkur með
nærveru sinni og myndar sinnar, The
Pervert’s Guide to Cinema, sem sýnd
er á vegum Reykjavík Documentary

Smellirnir halda áfram
Góð aðsókn á myndir og jákvæðar viðtökur





Workshop.
Fundaröð ÍKSA um málefni kvikmynda

og sjónvarps hefst í apríl og ríður Baltasar
Kormákur á vaðið með spjalli um Mýrina. Í
seinnihluta maí vill svo til að þrjár hátíðir
helgaðar stutt- og heimildamyndum, Stutt-
myndadagar, Skjaldborg 07 og Reykjavik
Shorts and Docs, lenda á nokkurnveginn
sömu dögunum. Á sama tíma kemur Þór-
hallur Gunnarsson á föstudagsfund ÍKSA og
ræðir um dagskrárstefnu hins nýja Sjón-
varps fyrir fullu húsi áhugasamra. Í lok
mánaðarins frumsýnir svo Þorsteinn Jóns-
son heimildamyndina Annað líf Ástþórs og
fær góða dóma.

Í júlí gerast þau stórtíðindi að Mýrin fær
Kristallshnöttinn, aðalverðlaun Karlovy
Vary hátíðarinnar og er það í fyrsta skipti
sem íslensk kvikmynd vinnur verðlaun á
svokallaðri A-hátíð. Variety og European-
films.net birta afar lofsamlega dóma um
myndina. Börn fær einnig góð viðbrögð
áhorfenda á hátíðinni.

Astrópía eftir Gunnar B. Guðmundsson
er frumsýnd 22. ágúst og fær lofsamlega
dóma og mikla aðsókn í kjölfarið. Stefnir í
að hún verði tekjuhæsta mynd ársins. Um
svipað leyti fara fram Bíódagar Græna
ljóssins og eru þar m.a. sýndar myndirnar
Sicko eftir Michael Moore, Death of a
President eftir Gabriel Range, Away from
Her eftir Sarah Polley, Die Falscher eftir
Stefan Ruzowitzky og Goya's Ghosts eftir
Milos Forman. 

Yfir sumarið og fram á haustið sópar
heimildamyndin Reiði guðanna eftir Jón
Gústafsson að sér verðlaunum víða um
heim. Myndin er sýnd í Sjónvarpinu í
október.

Veðramót eftir Guðnýju Halldórsdóttur

er frumsýnd 7. september. Myndin vekur
mikla athygli, fær afar góða dóma en leik-
stjóranum finnst vanta uppá aðsóknina. 

Um svipað leyti vekur Mýrin athygli á
Telluride hátíðinni í Bandaríkjunum og
heldur svo áfram að gera það gott á Tor-
onto hátíðinni, þar sem IFC Films kaupa
hana til dreifingar á Bandaríkjamarkaði.

Um miðjan september lýsir framleiðand-
inn Jim Stark því yfir fullum fetum í spjalli
við vef Norræna sjóðsins að Ísland sé heit-

asta kvikmyndalandið á norðurhjara um
þessar mundir og í þeim töluðum orðum
fer tragí-kómedíuserían Næturvaktin í loft-
ið á Stöð. Ekki líður á löngu þar til hún slær
í gegn.

Mýrin er valin framlag Íslands til Óskars-
verðlauna í septemberlok og um leið hefst
4. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík
og er mikið um dýrðir. Heiðursgestir eru
Aki Kaurismaki, leikkonan Hanna Schygulla
og Peter Greenaway, sem tönnlast enn og
aftur á dauða kvikmyndarinnar um leið og
hann er á fullu sjálfur í kvikmyndagerðinni
sem aldrei fyrr. Á hátíðinni eru m.a. ísl-
ensku myndirnar Sigur Rós - heima og
Embla, endurklipp Hrafns Gunnlaugssonar
á bíómyndinni um Hvíta víkinginn frum-
sýndar ásamt um 80 öðrum myndum frá
um 30 löndum. Ferð Isku eftir hinn ung-
verska Csaba Bollók hlaut Gullna lundann,
Listin að gráta í kór eftir Danann Peter
Schonau Fog hlaut FIPRESCI verðlaunin
sem og Kvikmyndaverðlaun Kirkjunnar og
Control eftir Anton Corbijn fékk áhorf-
endaverðlaunin.

Viðburðaríkum septembermánuði lýkur
með því að Börn fær Gyllta svaninn, aðal-
verðlaun hinnar ungu Kaupmannahafnar-
hátíðar. Myndin fer síðan í dreifingu í Dan-
mörku á haustmánuðum ásamt Foreldrum.

Heimildamyndin Syndir feðranna er
frumsýnd 17. október og vekur mikla
athygli. Nokkrum dögum síðar eru
tilnefningar til Edduverðlauna kunngjörðar,
en um þær má lesa á bls. 12 og 13.

Y F I R L I T 2 0 0 6 - 2 0 0 7
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MYND

Flightplan

Inside Man

Fun With Dick and Jane

Lucky Number Slevin

Failure To Launch

Da Vinci Code, The

Just Friends

40 Years Old Virgin, The

Wedding Crashers

History of Violence
FJÖLDI ÚTGEFINNA TITLA:

404 (674 - 2005)

ÍSLENSKAR MYNDIR Á ÁRINU:

2 (3 -2005)

ÁÆTLAÐUR FJÖLDI ÚTLEIGÐRA EINTAKA:

MEÐALTÍÐNI LEIGU PR. TITIL:

7.018 (4.451 - 2005)

HEILDARVELTA LEIGUMARKAÐAR:

1.559.380.954 kr. (1.350.113.380 kr. - 2005)

MEÐAL VELTA PR. TITIL

3.859.854 kr. (2.003.136 kr. - 2005)

2.835.238 (3.000.252 - 2005 - 6% samdráttur)

DREIFING

Sam myndir

Sam myndir

Sena

Myndform

Sam myndir

Sena

Myndform

Sam myndir

Myndform

Myndform

Leigumynda-
markaðurinn 2006

T
öluverðar breytingar hafa orðið

á þessum lista frá síðasta ári.
Útgefnum titlum hefur fækkað

um rúm 30% en um leið hefur velta
aukist um tæp 15%, sem er vel yfir

verðbólgu á tímabilinu. Þetta kann að
skýrast af því að útgefendum hafi tek-
ist að skera niður þá titla sem leigjast
ekki, enda má ljóst vera að lungi velt-

unnar er borinn uppi af tiltölulega
fáum en stórum titlum - auk þess að
myndirnar hljóta að leigjast á hærra

verði en áður (Myndmark miðar við
550 kr. að meðaltali).

Annað sem vekur athygli er hversu
ólíkur þessi listi er topplistum kvik-

myndahúsanna, aðeins ein mynd er á
báðum listum, The DaVinci Code.

Leigumarkaðurinn er um það bil
50% stærri en bíómarkaðurinn, en

samdráttur á þessum markaði heldur
áfram. Fróðlegt væri að sjá tölur yfir

sölumyndbönd og hversu stór sá
markaður er í samanburði við leigu og

bíó. Til stendur að bjóða uppá þær
upplýsingar að ári.

HEIMILD: MYNDMARK(www.myndirmanadarins.is)

Syndir feðranna - örlagasaga Breiðavíkurdrengja eftir Bergstein Björgúlfsson og Ara Alexander
Ergis Magnússon er frumsýnd 17. október s.l. og vekur mikla athygli fyrir umfjöllun sína um
hið svokallaða “betrunarhæli” á Breiðavík. Kvikmynd Guðnýjar Halldórsdóttur, Veðramót, hefur
sama stað að sögusviði og byggir Guðný þar á minningum sínum að nokkru leyti.
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FRÉTTA- OG VIÐTALSÞÆTTIR

Kastljós

Kvöldstund með Kristni Hallssyni

Milton Friedman

Sigurbjörn Einarsson biskup

Silfur Egils

Sunnudagskvöld með Evu Maríu

Tveir á tali – Thorbjörn Jagland

Út og suður

Willtir westfirðir

MENNINGAR- OG LÍFSSTÍLSÞÆTTIR

07/08 bíó leikhús

Aftansöngur jóla í Áskirkju

Astmi og ofnæmi

Beðið eftir jólum

Brynjólfsmessa

Edda 1 - sköpun heimsins

Edduverðlaunin 2006

Frostrósir 2006 – tónleikar

Frummenn

Fyrir þá sem minna mega sín

Gríman 2007

Himneskir tónar

Hvítasunnusamkoma 2007

Hönnunarkeppni 2007

Íslensku tónlistarverðlaunin 2007

Jólamessan

Jón Ólafs

Kiljan

Krakkar á ferð og flugi

Köld slóð – Gerð myndarinnar

Listahátíð 2007

Lithvörf – þáttaröð

Lífsstílssjúkdómar

Mariza – Listahátíð

Nóttin var sú ágæt ein

Nærmynd – þáttaröð

Sálin og gospel – tónleikar

Síðan skein sól – tónleikar

Sjónlist 2007

Spangir

Sterkasti maður Íslands

Stórtónleikar á Laugardalsvelli

Stuttmyndakeppnin 2006

Söngkeppni framhaldsskólanema

Söngvakeppni sjónvarpsins 2007

Söngvaskáld 2007

Talið í tónlistarverðlaunin

Tíu fingur

Todmobile – tónleikar

Tónlist er lífið

Innlend dagskrá sjónvarpsstöðvanna 2006-2007*
*Frá 1. nóvember 2006 til 31. október 2007

Sjónvarpið SKEMMTIÞÆTTIR

Áramótaskaup sjónvarpsins 2006

Gettu betur 2007

Laugardagslögin

Leyniskápur Stundarinnar okkar

Spaugstofan

Stundarkorn

Stundin okkar

Sögurnar okkar

Útsvar

HEIMILDAMYNDIR

Ginklofinn

Haförninn: hinn helgi örn

Heimilistónar í Ameríku

Hekluskógar

Íslenskir stúlknakórar á Ítalíu

Ísmaðurinn

Kárahnjúkar

Keiko

Leiðin til Gimli

Lystin að lifa

Pól-dan

Reiði guðanna

Síminn í 100 ár

Sjanghæjað til sjós

Spilafíkn

Sönn íslensk sakamál

Týnda kynslóðin

Upp í sveit

Þeir fiska sem róa

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI

Áramótaskaup sjónvarpsins 2006

Ávaxtakarfan

Bóla sinnir jólaundirbúningi

Elli eldfluga

Geimálfurinn

Hestastelpan

Jóladagatal sjónvarpsins

Latibær

Pappírs-pési

Skoppa og Skrýtla

Spaugstofan

STUTTMYNDIR

Síðustu orð Hreggviðs

BÍÓMYNDIR

Blóðbönd

Ikingut

Strákarnir okkar

Stöð 2

Skjár einn

FRÉTTA- OG VIÐTALSÞÆTTIR

Ísland í bítið

Ísland í dag

Kompás 2007-2008

Kryddsíld 2006

Logi í beinni

Mannamál með Sigmundi Erni

Silfur Egils

Sjálfstætt fólk

Þegar Eva hitti Eastwood

Örlagadagurinn

MENNINGAR- OG LÍFSSTÍLSÞÆTTIR

Bó og Sinfó

Eldsnöggt með Jóa Fel

Garðar Þór Cortes

Ítalíuævintýri Jóa Fel

Lífsaugað

Matur og lífsstíll

Sálin og sinfónían

Stuðmenn í Royal Albert Hall

Todmobile og Sinfó

Veggfóður

SKEMMTIÞÆTTIR

Algjör Sveppi

Ástarfleyið

Brúðubíllinn

Dagur rauða nefsins

Í sjöunda himni með Hemma Gunn

Leitin að strákunum

Meistarinn

Tekinn 2

X-Factor

X-factor - leiðin að sigri

Það var lagið

HEIMILDAMYNDIR

Hrein og bein

Hættur hafsins

Meðan heimurinn sefur

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI

Búbbarnir

Næturvaktin

Stelpurnar

STUTTMYNDIR

Litla lirfan ljóta

BÍÓMYNDIR

Löggulíf

Magnús

MENNINGAR- OG LÍFSSTÍLSÞÆTTIR

Dýravinir

Game tíví

Innlit / útlit

Toppskífan

Magni - úgáfutónleikar

Útgáfutónleikar Silvíu Night

Útvilek

SKEMMTIÞÆTTIR

Ertu skarpari en skólakrakki?

Frægir í form

Gegndrepa

Herra Ísland 2006

Leiðin að titlinum (Ungfrú Ísland)

Póstkort frá Arne Aarhus

Rock Star: Ísland

Skólahreysti

Ungfrú Ísland 2007

Ungfrú Reykjavík

LEIKIÐ SJÓNVARPSEFNI

Sigtið - án Frímanns Gunnarssonar

The Silvia Night Show
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Y F I R L I T 2 0 0 6 - 2 0 0 7

A
nnað árið í röð birtir Land & synir
(nokkurnveginn) tæmandi yfirlit yfir
þá innlendu dagskrá sem sjónvarps-

stöðvarnar bjóða uppá. Ætlunin var að láta
tölur yfir lengd og fjölda þátta og annars
efnis fylgja með að þessu sinni, en ekki
vannst öllum stöðvunum tími til að skila af
sér slíkum upplýsingum. Úr því verður bætt
að ári. Hugmyndin með því er að fá fram
skýra mynd af efnishlutföllum stöðvanna,
því að fjöldi einstakra dagskrárliða segir
ekki nema hluta sögunnar; bæði eru þættir
mislangir og sumir eru stakir, aðrir eru allt
uppí nær daglega á dagskrá. 

Að þessu sinni er þess þó freistað að draga
upp grófa mynd af efnisskiptingu með því
að byggja á þeim flokkum sem Eddan til-
nefnir í. Á sama hátt byggir tímaramminn -
1. nóvember 2006 til 31. október 2007 - á
“Edduárinu”. Frá og með næsta ári verður
tímaramminn miðaður við 1. september
(nálægt upphafi hefðbundinnar vetrardag-
skrár) til að betri samanburður fáist milli
ára. Eftir sem áður eru fréttir og íþróttaefni
undanskilið að mestu og er þar vísað til 7.
greinar útvarpslaga. 

Um leið skal bent á að ýmislegt í þessari
flokkun kann að orka tvímælis, t.d. er erfitt
að flokka Kastljós Sjónvarpsins; segja má að
hann sé blanda af frétta-, samfélags-,
skemmti- og menningarþætti. Þá er einnig
spurning hvort flokka eigi tónlistarefni sem
menningarefni, skemmtiefni, eða í sínum
eigin flokki. Hér var sú leið farin að setja
tónlistarefnið í flokk menningarefnis. 

Sjónvarpið á svipuðu róli
Sjónvarpið heldur nokkurnveginn sínu

striki frá síðasta uppgjöri (sjá Edduhefti
L&S 2006). Menningar-, samfélags- barna-
og skemmtiefni virðist hvað mest áberandi
sé miðað við fjölda dagskrárliða. Tímamæl-
ingar skortir þó til að greina þetta með
nákvæmni. 

Stóru kanónur Sjónvarpsins á núverandi
vetrardagskrá eru auk Kastljóssins og
Spaugstofunnar, skemmtiþættirnir Útsvar
og Laugardagslögin. Í síðastnefnda þættin-
um er tónlistin í fyrirrúmi og einnig er annð
prógramm, Söngvaskáld, tileinkað tónlist.
Eftir áramót mun svo Jón Ólafsson snúa
aftur með með nýjan tónlistarþátt, Albúm.
Þá fær menningarefni ákveðinn prófíl í
þættinum 07/08 bíó leikhús (tekið skal fram
að höfundur þessa texta er einn af umsjón-
armönnum þess þáttar) og svo hefur Sjón-
varpið fengið til sín hinn kunna sjónvarps-
mann Egil Helgason, sem bæði heldur þar

áfram með stjórnmálaumræðuþáttinn Silfur
Egils auk hins nýja bókmenntaþáttar Kilj-
unnar. Vissulega er fengur að Agli sem
virðist blómstra í Efstaleitinu, en segja má
að yfir heildina tekið beri innlenda dag-
skráin nokkuð sterkan skemmtiefniskeim
nú um stundir og má velta því fyrir sér
hvort það sé um of á kostnað dýptar og
kjarnmikils innihalds. 

Hlutfall heimildamynda er svipað og
síðast, stöðin sýnir slíkt efni að meðaltali
tæplega þriðju hverja viku. Virðist borð-
liggjandi að þarna megi gera betur til að
víkka út og dýpka hinn samfélagslega og
sögulega prófíl stöðvarinnar. 

Í leikna sjónvarpsefninu er fátt um fína
drætti á árinu, þó er nokkuð um leikið
barnaefni. Til allrar lukku vinnur stöðin nú
að því að auka hlut leikins efnis og munu
fyrstu merkin sjást í byrjun næsta árs.

Skin og skúrir á Stöð 2
Af upptalningu dagskrárliða að dæma

virðist ríkja nokkuð jafnvægi milli helstu
efnisflokka hjá Stöð 2. Í frétta- og viðtals-
efninu er Kompás að gera sig ágætlega og
vekur oft athygli. Stöðin hefur hinsvegar
misst Silfur Egils yfir til Sjónvarpsins og
hinn vinsæli þáttur Sjálfstætt fólk hefur nú
runnið sitt skeið á enda - í bili allavega.
Hinsvegar teflir stöðin stóru nöfnum sínum
fram nú í vetur í sérstökum spjallþáttum;
annarsvegar Sigmundi Erni í Mannamáli
(stjórnmál og menning) og hinsvegar Loga
Bergmann í Loga í beinni, sem er meira á
léttari nótunum. Báðir hafa farið vel af stað.

Af menningar- og lífsstílsefni ganga þættir
Jóa Fel áfram meðan þættir Völu Matt,
Veggfóður og Matur og lífsstíll eru ekki
lengur á dagskrá. 

Stöðin virðist hafa átt erfitt með að fóta
sig í skemmtiefninu s.l. ár. Þættir Hemma
Gunn voru slegnir af, X-factor hélt ekki
áfram eins og ætlunin var og Meistarinn,
spurningaþáttur Loga Bergmann virðist ekki
hafa náð sérstöku flugi. Hinsvegar hefur
þáttur Auðuns Blöndal, Tekinn, heppnast
vel og heldur nú áfram á Stöð 2 eftir að hafa
startað á Sirkus, sem nú er hætt innlendri
framleiðslu. 

Rósin í hnappagati stöðvarinnar er frísk-
legt start í framleiðslu leikins efnis og hefur
hún náð þar ríflegu forskoti á keppinautana.
Sketsaserían Stelpurnar hefur gengið vel
undanfarin ár og nú í haust hefur tragi-
kómedían Næturvaktin slegið í gegn. Von er
á annarri seríu, Pressunni, um áramótin og
er þar um spennuþætti að ræða. 

Raunveruleikinn blasir við á Skjá einum
Eftir fjörug upphafsár þar sem Skjár einn

sendi frá sér aragrúa þátta af ýmsu tagi, hélt
raunveruleikinn innreið sína í dagskrárgerð-
ina. Dregið hefur mjög úr framleiðslunni og
eftir standa fastir þættir með efnisáherslur
sem tengjast ýmsum varningi, sbr. Innlit /
útlit, Dýravini og Game tíví. Stöðin hefur
einnig keyrt nokkuð á skemmtiefni með
raunveruleikasjónvarpsblæ eins og Allt í
drasli, Frægir í form og fegurðarsamkeppn-
um. Flaggskip núverandi vetrardagskrár er
spurningaþátturinn Ertu skarpari en skóla-
krakki? sem byggður er á bandarískri fyrir-
mynd. Þátturinn er undir stjórn Gunnars
Hanssonar og hefur farið ágætlega af stað.

Gunnar kemur einnig við sögu leikins
efnis hjá Skjá einum, sem einn helsti mót-
orinn á bak við gamanþáttaröðina Sigtið.
Forsvarsmenn stöðvarinnar hafa tjáð sig um
að áhorf á þættina hafi ekki verið eins mikið
og vonir stóðu til, en engu að síður hafa
þeir hlotið lofsamlega dóma og voru báðar
seríurnar tilnefndar til Edduverðlauna. Þá
verður einnig að geta hins magnaða fyrir-
bæris Silvíu Nætur, sem kom, sá og sigraði
1995 og sneri aftur á þessu ári með þættina
The Silvia Night Show. Þessi magnaða
blanda raunveruleika og skáldskapar féll
milli skips og bryggju hjá þjóðinni að þessu
sinni, kannski var hún búin að fá nóg af
annars fínum brandara. Þættirnir hafa hins-
vegar selst erlendis og Silvía hefur unnið sér
sess sem ein eftirminnilegasta persóna í
íslensku sjónvarpi. 

Skjárinn hefur nú skipt um áhöfn í
brúnni og hafa nýjir forsvarsmenn gefið það
út að frekari framleiðsla á leiknu efni sé á
döfinni. Hinar stöðvarnar gerðu vel í því að
hafa varann á gagnvart Skjánum í leikna
efninu, enda stendur það uppúr að þeir hafa
fært okkur eftirminnilegar persónur á borð
við Silvíu og Frímann Gunnarsson, auk
Venna Páer sem átti spretti en var reyndar
búinn til örlítið meira af vilja en getu.

Umfangsmikil innlend dagskrá
Gagnrýnin umfjöllun um innlenda dag-

skrá í sjónvarpi er af mjög skornum
skammti. Þar gætu öll dagblöðin tekið ræki-
lega til hendinni. Læt það þó liggja milli
hluta að sinni, en bendi á þá staðreynd að
þessi 300.000 manna þjóð heldur úti
þremur (plús) sjónvarpsstöðvum sem allar
standa fyrir þokkalega umfangsmikilli inn-
lendri dagskrá. Þrátt fyrir allt verður að telja
það allnokkurt afrek. En má ekki alltaf gera
(svo miklu) betur?

Lítil þjóð, mikil dagskrá
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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

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

www.basecamp.is

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

Bankastræti 11, 101 Reykjavík
Sími: 562 4615
Fax: 562 4615
www.kisi.is

POPPOLI
Garðastræti 2, 
101 Reykjavík
Sími: 552 9045
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

hildur@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

Vatnagarðar 4,
105 Reykjavík

www.mystery.is

Hlíðasmára 8, 201 Kópavogi
Sími: 517 4511

www.gagnvirkni.is

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

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

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

Seylan

Kvikmyndafélagið

Umbi

Sætúni 8,
105 Reykjavík
Sími: 892 9823
dori@centrum.is

Víðihlíð 6
105 Reykjavík
Sími 588 0741
www.upptekid.is

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

Klapparstígur 16
101 Reykjavík
Sími: 511 1510

www.truenorth.is

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




