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Gaman, drama, spenna og hryllingur

Nú fögnum við því að önnur Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík er orðin að veruleika. Hún er  rekin af áhugafólki og 
fagfólki sem hefur mikinn metnað fyrir hönd íslenskrar 
kvikmynda- og bíóhúsamenningar. Sá hópur hefur hug á að 
stofna til þeirrar kvikmyndahátíðar sem hér hefur alltaf vantað 
og er til í nánast öllum löndum sem við berum okkur saman við, 
kvikmyndahátíðar sem skiptir máli fyrir áhugafólk um kvikmyndir 
jafnt sem hið öfluga samfélag fagfólks sem orðið hefur til hér á 
landi á undanförnum áratugum, kvikmyndahátíðar sem leiðréttir 
þá undarlegu þversögn, sem einkennt hefur íslenskt 
kvikmyndasamfélag þennan tíma, að um leið og hér hefur verið 
sífellt öflugri kvikmyndaframleiðsla hafa bíósýningar 
kvikmyndahúsanna einkennst af stöðugt minni metnaði.

Hátíðin stefnir að því að bæta og auðga íslenska bíómenningu.  
Jafnframt er stefnt að að því að gera Reykjavík að alþjóðlegri 
kvikmyndahátíðarborg en til þess þarf hátíðin að verða 
skurðpunktur þess ferskasta og áhugaverðasta sem er að gerast 
í alþjóðlegri kvikmyndagerð. Okkur hefur þegar miðað vel í þá 
átt en ráðinn hefur verið til starfa mjög virtur dagskrárstjóri, 
Dimitri Eipides, sem hefur mikla reynslu og þekkingu á 
kvikmyndum  en hann hefur þann starfa m.a. að ferðast á milli 
hátíða og velja nýjar og spennandi kvikmyndir. Þá höfum við á 
að skipa mjög  sterkri dagskrárnefnd en í henni sitja 

þungavigtarmenn á sviði kvikmynda hér á landi og erlendis. 
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík á að vera árviss viðburður 
að hausti til og markmiðið er að sýna nýjar myndir frá öllum 
heimshornum en ógrynni margverðlaunaðra kvikmynda koma 
aldrei fyrir augu íslenskra kvikmyndahúsagesta. Að þessu sinni 
sýnum við yfir 50 óháðar kvikmyndir frá um 26 þjóðlöndum á 
ellefu dögum! Hver mynd verður einungis sýnd að meðaltali 
tvisvar eða þrisvar sinnum sem er nýlunda, fæstar þeirra verða 
áfram í bíó að hátíð lokinni auk þess sem ólíklegt er að rekast 
megi á þær á myndabandaleigunum þar sem þær eru fæstar í 
eigu íslenskra dreifingaraðila í það minnsta enn sem komið er. 
Ekki er hægt að ætlast til þess að fólk leggi niður störf og fari 
bara í bíó í ellefu daga en þá er bara að velja og hafna. Til þess 
er leikurinn gerður.

Hátíðin stefnir og að því að verða virk þekkingarsmiðja fyrir 
íslenska kvikmyndagerðarmenn, fræðimenn og áhugafólk en 
hingað bjóðum við virtum kvikmyndagerðarmönnum, leikurum 
og fræðimönnum til þess að miðla af reynslu sinni og þekkingu. 
Þessi hátíð hefði aldrei orðið að veruleika ef Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefði ekki tekið af skarið og 
samþykkt styrkveitingu til okkar. Reykjavíkurborg á einnig þakkir 
skyldar. Við stöndum auk þess í mikilli þakkarskuld við Baug og 
Landsbankann sem hafa trú á hátíðinni en ritað hefur verið 
undir 3 ára samstarfssamning við þessi fyrirtæki. Áfram Baugur 
og Landsbankinn! Auk menningarlegra og félagslegra  áhrifa 
sem hátíð af þessu tagi hefur, mun hún einnig skapa tekjur í 
þjóðarbúið, hún hefur keðjuverkandi áhrif. Það græða allir 
hvernig sem á það er litið.

Það eru margir sem leggja hönd á plóg þegar um stóran 
viðburð sem þennan er að ræða, fjöldi einstaklinga og 
fyrirtækja hafa lagt okkur lið á einn eða annan hátt. Mig langar 
sérstaklega að þakka nemendum og kennurum í kvikmynda-
fræði við bókmenntafræðiskor Háskóla Íslands með Guðna 
Elísson lektor í fararbroddi, frábærri dagskrárnefnd, dómnefnd 
og öllum kvikmyndagerðarmönnunum og  sjálfboðaliðunum 
sem starfa að hátíðinni. Mig langar einnig að þakka sérstaklega 
Dimitri Eipides og starfsfólki hátíðarinnar þeim Heiðu, Hafsteini, 
Atla, Hönnu, Helenu og Malín. 

Sem kvikmyndahátíð förum við yfir mörk og tökum áhættur 
alveg eins og kvikmyndagerðarmennirnir sjálfir. Áhorfendur 
njóta góðs af. Bíóferðin breytist í ævintýri. Gestir 
kvikmyndhátíðar eiga von á hinu óvænta. Það er eitthvað fyrir 
alla aldurshópa; Gaman, drama, spenna og hryllingur. Við 
sýnum að þessu sinni leiknar myndir, heimildarmyndir og 
nokkrar stuttmyndir en formin verða vonandi fleiri á næsta ári.

Nú er tími til kominn að fara í bíó.
Sjáumst á hátíðinni.

Hrönn Marinósdóttir,
stjórnandi Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík

Comedy, drama, action and horror

It is time to celebrate the fact that the second Reykjavik 
International Film Festival is here. This festival came to be 
because of the lack of ambition that has characterized Icelandic 
film culture for years. It is run by enthusiasts and professionals 
who have every intention of establishing the film festival that 
has always been missing in Iceland but exists in almost every 
country we like to compare with, a film festival that matters for 
film enthusiasts as well as the powerful community of film 
professionals that has been established in Iceland over the last 
decades, a film festival that corrects the bizarre contradiction 
that during this time of increasing film production in Iceland the 
selection of films available to the public is less and less 
ambitious.  

The Reykjavik International Film Festival hopes to better and 
enrich Icelandic film culture. We also hope to make Reykjavik 
an international film festival city, but to do so the festival must 
become the very vortex of independent international filmmak-
ing. We have come close by hiring the respected programmer 
Dimitri Eipides, but his experience with festival programming 
will help us to attain the most interesting films available. We 
have also been blessed with a great programming committee 
compromised of heavyweights in Icelandic and international 
filmmaking.

Reykjavik International Film Festival should be an annual event 
and it aims to screen new films from every corner of the world, 
films that an Icelandic audience would otherwise never be able 
to see. This year we will be screening over 50 independent 
films from 26 countries in eleven days! Every film will only be 
screened two or three times and very few of them will continue 
to grace our theatres or show up at video rentals. Of course, 
we do not expect people to leave their work and stay in the 
cinemas for almost two weeks, but we encourage you to study 
this catalogue well and single out the films that interest you the 
most.

We also aim at becoming a fountain of knowledge for Icelandic 
filmmakers, academics and amateurs by inviting a number of 
directors, actors and scholars to give insight into their work.

This festival is being born because of the support from our 
Minister of Education and Culture, Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir. We would also like to thank the City of Reykjavik 
and our signature sponsors Baugur and Landsbankinn, but they 
have agreed to aid us in the evolution and construction of the 
festival for the next three years. A festival of this sort can have 
an immense cultural and social effect, but it will also be a chain 
reaction of a source of income for everyone willing to take part 
in the festival. 

A large-scale event like the Reykjavik International Film Festival 
would not have happened without the good help of individuals 
and companies alike. We would like to thank the students and 
teachers of the newly established film studies at the University 
of Iceland, especially Guðni Elísson, head of faculty, our 
magnificent jury and every filmmaker and volunteer helping us 
out. It is amazing what can be done with co-operation. I would 
also like to thank the employees of the festival, Heiða, 
Hafsteinn, Hanna Björk, Helena, Atli and Malín for their hard 
work, and of course special thanks to Dimitri Eipides.
As a film festival we cross borders and take risks much like the 
filmmakers themselves, which will benefit the audience. For a 
few days the theatre turns into a world full of adventures, 
where our guests can expect only the unexpected, something 
for every age, every individual, be it comedy, drama, action or 
horror. This year we’ll be screening fiction and documentary, 
and two short films.

But for now, it’s time to go to the movies. See you there!

Hrönn Marinósdóttir, 
Festival Director
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Starfsmenn – Staff

Atli Bollason
umsjón með vef og texta
Web and Text Supervision

Hanna Björk Valsdóttir 
umsjón með gestakomum
Guest Coordinator

Helena Stefánsdóttir
umsjón með filmum og bíósýningum
Print Traffic Coordinator

Hrönn Marinósdóttir
stjórnandi
Director

Heiða Jóhannsdóttir
dagskrárumsjón
Programming Coordinator

Dimitri Eipides
dagskrárstjóri Vitrana og sérlegur ráðgjafi
Programming Director of New Visions and 
General Program Advisor

Hafsteinn Ævar Jóhannsson
skipulagsmál
Festival Coordinator 

Dagskrárnefnd

Heiðursformaður dagskrárnefndar: 
Helga Stephenson, fyrrum stjórnandi Toronto kvikmyndahátíðar

Baltasar Kormákur, kvikmyndaleikstjóri
Dagur Kári Pétursson, kvikmyndaleikstjóri
Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi
Heiða Jóhannsdóttir, kvikmyndagagnrýnandi
Ottó Geir Borg, handritshöfundur
Mireya Samper, myndlistamaður
Þorfinnur Ómarsson, framkvæmdastjóri
Ólafur H. Torfason, kvikmyndagagnrýnandi

Programming Committee

Honorary Chairman: 
Helga Stephenson, former Director of the Toronto International 
Film Festival

Baltasar Kormákur, Film Director
Dagur Kári Pétursson, Film Director
Sigurjón Sighvatsson, Film Producer
Heiða Jóhannsdóttir, Film Critic
Ottó Geir Borg, Screenwriter
Mireya Samper, Artist
Þorfinnur Ómarsson, Executive
Ólafur H. Torfason, Film Critic

Ritnefnd: Heiða Jóhannsdóttir, Hanna Björk Valsdóttir. Atli Bollason, Ljósmynd á forsíðu: Alda Sverrisdóttir 
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Hvað er á seyði?
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík var stofnuð árið 2004 og 
er að mörgu leyti einstök hátíð á heimsvísu. Hér gefst fólki 
tækifæri til þess að sjá rjóma alþjóðlegrar kvikmyndagerðar, 
hitta ferskustu leikstjóra samtímans, fræðast um heiminn á bak 
við hvíta tjaldið, skoða framandi ljósmyndasýningar, skella sér út 
að borða og hreinlega njóta þeirrar stórkostlegu hátíðar-
stemmningar sem skapast í miðbænum þá ellefu daga sem 
hátíðin stendur yfir? Þetta er í raun einstakt tækifæri til þess að 
vera eins og ferðamaður í eigin borg.

Auk þess að bjóða upp á nær 50 myndir sem henta öllum 
aldurs- og þjóðfélagshópum, ekki síst þeim sem hafa fengið sig 
fullsadda af einsleitni þeirra kvikmynda sem kvikmyndahúsin 
bjóða upp á árið um kring, þá skipuleggur hátíðin listsýningar, 
málþing, námskeið og aðra skemmtilega viðburði.

Hvað er í boði?
Það er um að gera að henda þessum bæklingi ekki í ruslið, því 
hér muntu finna upplýsingar um allar þær myndir og alla þá 
viðburði sem hátíðin stendur fyrir. Hver veit nema þig grípi 
óstjórnleg löngun næstu vikur til þess að sjá óvenjulega banda-
ríska heimildamynd, japanska teiknimynd, sækja námskeið í 
kvikmyndagerð eða sjá hollenskan spennutrylli, eða skella þér á 
bestu bari bæjarins með annáluðum kvikmyndasnillingum, svo 
dæmi séu tekin. Á vefnum www.filmfest.is eru einnig upp-
lýsingar um dagskrá hátíðarinnar og í Iðu við Lækjargötu verður 
upplýsingaborð á meðan á hátíðinni stendur.

Af hverju þessi hátíð?
Munurinn á þessari hátíð og hefðbundnum bíósýningum felst 
t.d. í því að í mörgum tilfellum verður aðstandandi kvikmyndar-
innar viðstaddur og getur svarað þeim spurningum sem kunna 
að vakna að sýningu lokinni. Myndirnar koma frá öllum heims-
hornum, nánast hverju einasta krummaskuði, og virka því sem 
gluggi inn í fjarlæga menningarheima. Í sumum tilfellum er um 
Evrópufrumsýningar að ræða, svo þér mun vafalítið líða eins og 
þú sért viðstaddur sögulegan viðburð.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík er þitt tækifæri til að slaka 
á í amstri dagsins og njóta þess augnakonfekts sem við bjóðum 
upp á og kæmi annars aldrei fyrir sjónir þínar, ekki einu sinni úti 
á myndbandaleigu.

Hvar kaupi ég miða?
Í Iðu í Lækjargötu verður hægt að kaupa miða, afsláttarkort og 
passa sem gildir á allar almennar sýningar hátíðarinnar. Þ.e. 
fimmtíu myndir fyrir einn passa. Afsláttarkort og stakir miðar 
verða einnig til sölu í bíóhúsunum, Tjarnarbíói, Regnboganum 
og Háskólabíói og einnig er hægt að kaupa miða á óvissubíó 
og sýningar að viðstöddum leikstjórum á www.midi.is.

Stakir miðar: 800 kr.
Miðnæturbíó: 1000 kr.
Krakkabíó: 200 kr. fyrir börn yngri en 12 ára, 
500 kr fyrir fullorðna
Afsláttarkort (6 myndir): 3000 kr.
Passi: 8000 kr. Passinn er á sérstöku tilboðsverði þar til 
hátíðin hefst, eða á 6000 kr.
Handhafar passa mæta í miðasölu minnst 15 mínútum fyrir 
sýningu. Þar fá þeir útgefinn miða á sýninguna. Við kaup á 
passa er tekin ljósmynd af handhafa passans og hún látin fylgja 
passanum. Ef fólk kýs frekar að velja eigin mynd, þá er hægt að 
senda hana á tölvupóstfangið info@filmfest.is eða koma með 
hana í Iðu.

Við hvetjum fólk til að mæta snemma og tryggja sér miða þar 
sem sætapláss er takmarkað. Í Iðu fást einnig miðar á 
sérsýningar eða sýningar að viðstöddum leikstjórum.

Eru myndirnar bannaðar?
Kvikmyndaeftirlitið telur sumar myndanna ekki við hæfi barna.
Aðrar myndir hefur eftirlitið ekki enn séð og því er mikilvægt að 
lesa sig vel til um hvað þær fjalla áður en farið er í bíó. Nánari 
upplýsingar á www.filmfest.is

What is going on?
Reykjavik International Film Festival, launched in 2004, holds in 
many respects a unique position among film festivals organized 
around the world. How often are festival-goers given the 
chance to catch the cream of recent festival films, see a dozen 
of amazing flicks from the world’s youngest and most talented 
directors, meet foreign film pioneers, see the shimmering 
Northern lights, enjoy a glacier-trip, attend informative 
seminars and symposiums, experience the wildest nightlife 
north of Rio and kick back in the Blue Lagoon – all during the 
same festival?

Yes, RIFF is a lot more than a simple assortment of films. Set in 
the world’s most exciting capital, RIFF offers movie buffs 
everything they could ever want from a festival. We have a top-
notch programme, including a category supervised by world 
known programmer Dimitri Eipides, a selection of movies from 
every last corner of the world and more.

And is there more?
RIFF is focused on becoming a fountain of knowledge for 
Icelandic film culture and film studies. During the festival, 
seminars and courses will be offered introducing important 
local as well as foreign filmmakers and film specialists. 

When you get home from an intense day of movie-going and 
self-educating, the evening is just beginning. RIFF will organize 
various social events nearly every night in the Reykjavikian 
jungle of pubs, bars, restaurants, concerts, galleries, museums 
and clubs. Icelanders being known for partying ‘till the break of 
dawn and not knowing when to stop, we recommend that you 
be prepared for staying up late.

Why are you doing this?
We intend to change the criteria for film festivals in Iceland; our 
sincere goal is to become a cultural event noticed both locally 
and overseas. If we’re successful the festival will become a 
popular stop for both local and foreign film lovers and profess-
ionals within a few years.

This catalogue is your ultimate guide for the next couple of 
weeks, the tool for planning a prefect cinematic vacation. You’ll 
find information on every single film, all our special events. 
Much of this information can also be found on our web: www.
filmfest.is or by chatting with the good people of Iða in 
Lækjargata.

Where do I buy tickets?
In Iða, Lækjargata, you’ll be able to buy a festival pass that’s 
valid for all of our screenings. That’s 50 films, mind you. Special 
discount tickets granting access to 6 films and single tickets are 
sold at the cinemas.

Single ticket: 800 kr.
Midnight movie programme: 1000 kr.
Children’s Cinema: 200 kr. for children under 12 years 
of age, 500 kr. for adults
Special discount ticket (6 films): 3000 kr.
Festival pass: 8000 kr. The festival pass will be sold at a 
discount price of 6000 kr. until the festival begins. 
Pass-holders should show up at the cinemas at least 15 minutes 
prior to screening where a ticket will be issued. Upon purchas-
ing a pass a photograph will be taken of the pass-holder. If 
people prefer to choose their own photograph it can be sent 
via e-mail to info@filmfest.is

We encourage people to show up early since the number of 
seats is limited.

Fifty films, 
eleven days, 
seven categories, 
three cinemas, 
one pass.

Fimmtíu myndir, 
ellefu dagar, 
sjö flokkar, 
þrjú bíó, 
einn passi.

The festival will take place in...

The Rainbow-cinema, 
     Hverfisgata 54, 101 Reykjavík, tel: 551 9000
The Pond-cinema, 
     Tjarnargata 12, 101 Reykjavík, tel: 561 0280
The University-cinema, 
     Hagatorg, 107 Reykjavík, tel: 530 1919

Hátíðin fer fram í...
 
Regnboganum, 
     Hverfisgötu 54, 101 Reykjavík, sími: 551 9000
Tjarnarbíói, 
     Tjarnargötu 12, 101 Reykjavík, sími: 561 0280
Háskólabíói, 
     Hagatorgi, 107 Reykjavík, sími: 530 1919
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Ávarp borgarstjóra

Það er metnaðarfull kvikmyndahátíð sem nú fer í 
hönd í höfuðborginni. Síðustu áratugi hafa 
borgarbúar mátt treysta því að fagfólk og 
áhugafólk um góðar kvikmyndir hefur boðið 
borgarbúum upp á margt það framsæknasta úr 
kvikmyndaheiminum. Nú er markið sett hærra. Nú 
er stefnt að því að byggja upp alþjóðlegan 
viðburð sem mark verður tekið á.
Það er til marks um það sjálfstraust sem einkennir 
íslenskt listalíf nú um stundir að slík áform skuli 
höfð uppi. Einkar ánægjulegt er að aðstandendur 
hátíðarinnar skuli sjá sér akk í því að leita út í 
þekkingarsamfélagið í Reykjavík til að dýpka 
inntak hátíðarinnar eins og fjölbreytt dagskráin 
ber með sér.
Reykjavíkurborg hefur reynslu af því að byggja 
upp slíka viðburði og er nafn Listahátíðar í 
Reykjavík þar trúlega þekktast. Grundvallaratriði í 
þeirri vinnu hefur verið að bjóða jafnan upp á 
góða fjölbreytta dagskrá, þar sem gestir 
hátíðarinnar hafa getað lagt fingurinn á púls 
heimsmenningarinnar.
Dagskrá kvikmyndahátíðar í Reykjavík ber þess 
merki að sami metnaður er þar uppi. Um leið og 
ég býð gesti hátíðarinnar velkomna til Reykjavíkur, 
óska ég aðstandendum Alþjóðlegrar 
kvikmyndahátíðar í Reykjavík velfarnaðar í 
uppbyggingarstarfi sínu.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri

Mayor’s Address

It is an ambitious Film Festival we are about to 
experience in Reykjavik. For decades Icelandic 
film professionals and enthusiasts have presented 
us with cutting-edge films, but now the aim is 
higher. Now, the goal is to establish an event on 
an international scale.
Such plans bear witness to the self-confidence 
that characterises Icelandic culture and art-life 
these days. It is also pleasing to see that the 
organizers of Reykjavik International Film Festival 
see it as an asset to integrate knowledge in the 
Reykjavik academia to enhance the festival’s 
quality, as its diverse programme shows.
The City of Reykjavik has some experience in 
staging and developing internationally renowned 
events, Reykjavik Art Festival probably being the 
most noted. It is imperative in developing such 
events that guests are offered a variety of superb 
art and a unique experience.
The Reykjavik International Film Festival’s 
programme makes clear its organizers’ ambitions. 
While I bid all guests of the festival welcome, I 
wish The Reykjavik International Film Festival the 
great success it deserves.

Steinunn Valdis Oskarsdottir
Mayor of Reykjavik

Ávarp menntamálaráðherra 

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík er nú haldin í annað 
sinn og er ástæða til að vona að hún festist í sessi. Hún 
hefur þegar skipað sér sérstöðu sem felst áherslum á 
fræðslu og þekkingarmiðlun í samvinnu við ýmsar stofnanir. 
Nefna má samstarf við Háskóla Íslands um námskeið í 
kvikmyndafræðum fyrir B.A. nemendur og málþing um 
kvikmyndir og viðfangsefni þeirra í samvinnu við UNIFEM.

UNESCO (Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna) hefur 
beitt sér sérstaklega fyrir því að auka skilning fólks á 
nauðsyn menningarlegrar fjölbreytni. Menning og listir eru 
hinn sérstaki auður þjóðanna og fyrir hvert tungumál, siði 
og hefðir sem hverfa verður heimsbyggðin fátækari. Á 
tímum mikilla hreyfinga fólks á milli landa og 
fjölmenningarlegra samfélaga, er nauðsynlegt að efla 
skilning og umburðarlyndi á menningu og hefðum þjóða 
og þjóðarbrota. Einn liður í þeirri viðleitni er að auka 
þekkingu fólks á eigin menningu því sá sem virðir eigin 
hefðir er líklegri til að skilja siði annarra. Þannig tvinnast 
saman þörfin fyrir öflugt eigið menningarlíf og nauðsyn 
þess að kynnast fjölbreyttri menningu fólks frá öllum 
heimshornum. Þetta tvennt sameinast í Alþjóð-legu 
kvikmyndahátíðinni í Reykjavík og er það fagnaðarefni.

Gjarnan er sagt að sjálfsmynd einstaklingsins á hverjum 
tíma sé samansett úr áhrifum þess umhverfis sem hann lifir 
og hrærist í. Á okkar tímum eru fjölmiðlar, þar með taldar 
kvikmyndir, gríðarlegur áhrifsþáttur í umhverfi okkar. Það 
hlýtur því að vera kappsmál upplýstra menningarsamfélaga 
að tryggja að mikil fjölbreytni ríki einnig á þessu sviði. Því 
miður hefur sú ekki verið raunin hvað varðar framboð á 
kvikmyndum í kvikmyndahúsum og í sjónvarpi og má líta á 
kvikmyndahátíðir sem viðleitni til að sporna gegna því. 
Það er engu að síður áhyggjuefni hve kvikmyndahúsin 
bjóða einsleitt efni til sýninga og eru þau hvatt til að ráða 
bót á því.

Aðstandendum alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík 
og öllum unnendum góðrar kvikmyndalistar er óskað til 
hamingju með hátíðina. Njótið vel.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Menntamálaráðherra

Minister’s address

Reykjavík’s international film festival is now being 
celebrated for the second time and there is cause to hope 
that the festival is here to stay.  It has already established 
itself as unique in respect to emphasizing education and 
promotion of film knowledge in collaboration with various 
organizations.  One of the chief grounds for this is its 
relation with The University of Iceland where a special 
course in Film Studies has been set up for B.A. students, 
as well as the organization of a symposium on films and 
film subjects in collaboration with UNIFEM.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) has made a particular effort to 
increase people’s acceptance of cultural diversity.  Art and 
culture are a unique wealth to every country and for each 
language, custom or tradition that disappears from this 
world, we become a little poorer.  During times of 
increased interaction between nations and multi-cultural 
societies there is a great need to increase understanding 
and tolerance of other people’s customs and the traditions 
of nations and nationalities. One way is to increase 
people’s knowledge of their own culture, since he who 
respects his own traditions is more likely to understand 
the traditions of other nations. In this way the need for a 
powerful cultural life and the need to become familiar with 
the diverse culture of people from all over the world 
become intertwined. These two things are united in 
Reykjavík’s International Film festival which is a cause for 
celebration.

It has often been said that an individual’s self image is a 
combination of influences from his environment.  These 
days the media, among these cinema, has a powerful 
impact on our close environment.  Therefore it must be of 
the utmost importance that informed societies ensure that 
great diversity exists also in this field.  Unfortunately this 
has not been the case in connection to the variety of films 
offered in cinemas and in television.  Consequently we can 
consider the film festival as an effort to remedy that.  It is 
still a matter for concern how limited the selection is in 
cinemas and I urge those who are able to, to mend it. 

The organizers of RIFF and all lovers of good cinematic art 
are hereby congratulated on this festival.  Enjoy.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Minister of Education and Culture
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ÞSSÍ
ÞRÓUNARSAMVINNUSTOFNUN ÍSLANDS

Við þökkum samstarfið – We wish to thank our sponsors and partners
Bakhjarlar hátíðar eru Baugur og Landsbankinn
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Karl J. Steingrímsson
Einar Gústavsson
Ólafur Sörli Kristmundsson
Guðrún Helga Jónasdóttir
Kristens Guðfinnsson
Per Landrö
Guðrún Kristjánsdóttir
Þórunn Sigurðardóttir
Jóhanna Vilhjálmsdóttir
Soffía Haraldsdóttir
Anna Gunnhildur Ólafsdóttir
Halldór Birgisson
Halldór Einarsson
Jóhanna Jóhannsdóttir
Guðjón Guðmundsson
Helgi Mar Árnason
Elísabet Ronaldsdóttir
Ívar H. Jónsson
Gunnlaugur Einarsson
Georg Guðni
Sjón
Þorsteinn Þorsteinsson
Júlíus Hafsteinsson
Sigurður Stefánsson
Ásta Guðjónsdóttir
Bjarni Randver Sigurvinsson
Unnur Steinsson
Arna Guðlaug Einarsdóttir
Tómas Hermannsson
Steinn Lárusson
Guðmundur S. Þorvaldsson
Magnús Arason
Rúnar Gunnarsson
Sigríður Óskarsdóttir
Helga F. Edwardsdóttir
Páll Óskar Hjálmtýsson
Einar Árnason
Pétur Óskarsson
Árni Blandon
Þórarinn Guðnason
Ástráður Eysteinsson
Guðni Elísson
Erlendur Sveinsson
Kjartan Dagbjartsson
Alda Sverrisdóttir
Herbert Sveinbjörnsson
Baldur Kristjánsson
J. Ævar Grímsson
Sigríður Pétursdóttir
Hljómsveitin Bob
Hljómsveitin Atli & Leó
Valur Valtýsson
Anna Wojtynska
Sif Gunnarsdóttir
Vilhjálmur Knudsen
Ólafur Jóhannesson
Björn I. Hrafnsson
Guðmundur Stefán Þorvaldsson
Ómar Örn Hauksson

Gunnar Gunnarsson
Helgi I. Jónsson
Pálmar S. Sigurgeirsson
Gísli Einarsson
Halldór Einarsson
Íris Ellenberger
Kolbeinn Einarsson
Kolbeinn Bjarnason

Ms. Elisa Resegotti, Italy
Mr. Christian Juhl Lemche, 
   Denmark
Ms. Charlotte Appelgren, 
   Denmark
Mr. Klaus Eder, Germany
Ms. Raissa Fomina, Moscow
Ms. Katayoon Shahabi,Teheran
Ms. Katalin Vajda, Budapest
Mr. Thanassis Karathanos, Berlin
Mr. Martin Schweighofer, 
   Vienna
Ms. Tanya Seghatchian, London
Mr. Amir Esfiandari, Teheran
Mr. Behrooz Hashemian, Paris
Mr. Stefan Uhrik, Prague
Mr. Mirolyub Vuckovic, 
   Belgrade
Mr. Mohammad Attebai, 
   Teheran
Mr. Alberto Barbera,Turin
Ms. Anne Laurent, Vienna
Ms. Maria Roussis, Athens
Mr. Lucie Kalmar, France
Ms. Pascale Ramonda, France
Mr. Robin Rhodes, Canada
Ms. Karen Bruce, Canada
Mr. Cam Haynes, Canada
Ms. Jolanta Galicka, Poland
Mr. John Riley, Czech Rep.
Mr. Gijs van de Westelaken, 
   Holland
Mr. Bahman Ghobadi, Iran
Ms. Asha Veal, USA
Ms. Stine Oppegard, Norway

Farabi Cinema Foundation, 
   Teheran
Twenty,Twenty Productions, 
   Berlin
Magyar Film Unio, Budapest
Kanoon Film Productions, 
   Teheran
Austrian Film Commission, 
   Vienna
Intercinema, Moscow
Swiss Film Center, Zurich
Instituto di Cinema, Turin
Karovly Vary Film Festival
Toronto Film Festival

Film Circuit, Canada
Foreign Affairs Canada 
The Toronto International 
   Film Festival Group
Film Polski
Dansk Film Institute
Norsk Film Institute
Finsk Film Institute

J.C. Ísland
Artificial Eye Film Company
Celluloid Dreams
Wild Bunch
Bavaria Film International
Palm Pictures, Los Angeles
The Works Ltd.
Column Productions, 
   - Amsterdam
Mijfilms, Teheran
Kids-with-cameras
Wide Management
Icealand Naturally
Metro Goldwyn Mayer

Þakkir til Kanada
Kanada er stundum kölluð 
Hollywood norðursins þar sem 
margar bandarískar myndir eru 
framleiddar þar.
Í fyrra kynnti hátíðin fyrir 
íslenskum áhorfendum þá Sturlu 
Gunnarsson og Guy Maddin 
kvikmyndaleikstjóra sem eru af 
íslensku bergi brotnir. Engin 
ástæða er til að láta þar við sitja 
því kanadískar myndir hafa átt 
miklu fylgi að fagna undanfarin 
ár og á hátíðinni verða sýndar 
nokkrar af þeim bestu. Hátíðin 
þakkar Cam Haynes frá Film 
Circuit deild Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðarinnar í Toronto 
fyrir hjálpina en hann kemur 
hingað til lands ásamt Welcrow 
Ripper kvikmyndagerðarmanni 
og François Prèvost leikstjóra 
What Remains of Us. Þá koma 
hingað einnig kvikmyndagerðar-
mennirnir Ellen Flanders með 
mynd sína Zero Degrees of 
Seperation og Stuart Samuels 
með heimildarmyndina 
Midnight movies; From the 
Margin to the Mainstream. 
Þessar myndir verða sýndar í 
hinum ýmsu flokkum á hátíðinni.

Thanks to Canada
Canada is sometimes referred 
to as the Hollywood of the 
North, because many U.S. films 
are produced there.
At last year’s festival Icelandic 
audiences were introduced to 
film directors Sturla Gunnarsson 
and Guy Maddin, who can both 
trace their bloodline to Iceland. 
Canadian cinematography is 
assuring itself among the best 
in the world and this year the 
festival is  presenting a few of 
the best Canadian films of this 
year. The festival thanks Cam 
Haynes of Film Circuit, which is 
part of the Toronto International 
Film Festival, for his assistance 
and support to the festival. He 
is attending alongside 
documentary filmmaker Velcrow 
Ripper who is presenting 
ScaredSacred and François 
Prèvost who will be presenting 
What remains of Us.
In addition, Canadian filmmaker 
Ellen Flanders will accompany 
her film Zero Degrees of 
Separation and documentary 
filmmaker Stuart Samuels will 
present his film Midnight 
Movies: From the Margin to the 
Mainstream. These films are all 
part of the different sections of 
the festival.

Kærar þakkir – With gratitude:

FINNSKA 
SENDIRÁÐIÐ

DANSKA
SENDIRÁÐIÐ

BRESKA SENDIRÁÐIÐ

GOETHE ZENTRUM
REYKJAVÍK



18 REYKJAVIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 19ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK

Heiðursgestur hátíðar

Heiðursgestur Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík í ár er 
íranski kvikmyndaleikstjórinn Abbas Kiarostami, en hann er 
víðfrægasti og áhrifamesti leikstjóri Írans auk þess sem nafn 
hans er mjög þekkt víða um heim í óháðri kvikmyndagerð. 
Honum verða veitt sérstök heiðursverðlaun á hátíðinni fyrir 
framlag sitt til kvikmyndagerðar. Af því tilefni býður hátíðin upp 
á sérstaka heiðursdagskrá tileinkaða Kiarostami.
Flokkurinn Kastljós á Kiarostami beinir sjónum sínum að eldri 
verkum Kiarostamis. Í höfuðstöðvum Orkuveitu Reykjavíkur 
verður sett upp sýning á ljósmyndum hans, nýjasta stuttmynd 
hans, Vegirnir, verður Evrópufrumsýnd á hátíðinni, og 
Kiarostami mun einnig halda námskeið í kvikmyndagerð. Frekari 
upplýsingar um allar þessar uppákomur er að finna í þessu riti.

ABBAS KIAROSTAMI: 

THE ART OF IMAGE MAKING

“I seek the simple truths that hide behind appearances. While 
shooting my films, I often discover relations and facts, which 
exist and evolve outside my main topic, behind the camera-
situations that attract and move me more. And so I feel the 
need to turn my lens on them.”

This statement of Kiarostami sums up his cinematic practice, an 
exceptionally penetrating and poetical depiction of reality. By 
fitting together the fiction and documentary genres, Kiarostami 
has managed to invent an utterly personal language, which 
enriches the wealth of the former genre with the authenticity of 
the latter. His films are a true baptism in spirituality. The 
primitive and mimalist tableaux vivants, animated by amateur 
actors in natural settings, are far removed from the excess, the 
vulgarity, the gloss and manipulated emotions of consumerist 
cinema. From up close or from very far away, in close-ups or in 
very general shots these films observe the human existence so 
insignificant compared to the world, nature, time and fate as it 
fights for meaning and happiness up against the most crushing 
misfortune, broken dreams, or the worst act of God, which 
leaves behind it ruins and hundreds of dead. Through these 
films, what is expressed is a different artistic sensibility, which is 
based neither on the fantasy of the omnipotent filmmaker, not 
on the multiform attentions of the cinephile. The artistic 

sensibility of an artisan, who truly loves the image as the 
mother of all the arts and tries through cinema to rediscover 
the essence. And at the same time, together with the narratives 
and adventures of his heroes, he manages to intertwine an 
original form of poetical autobiography, his own persistent 
effort to return to the source. 

Kiarostami was born in Tehran, in 1940 and came to cinema by 
pure chance. He grew up in isolated surroundings, his only 
antidote being drawing and painting and, before entering the 
School of Fine Arts, he worked for a while as a traffic policeman. 
The road to film opened up when Kiarostami went into 
advertising, at first as a designer and photographer, later a 
copy-writer and, finally as the director of about one hundred 
and fifty commercials. In 1969, he co-founded the Film 
Department of the Kanoon State Foundation  (The Institute for 
the Intellectual development of Children and Young Adults) for 
which, from 1970 to 1992, he directed twenty-two short, mid-
length and feature films. His first masterpiece, Where is the 
Friend’s Home (1987) inspired by the behavior of his own 
children and their friends and from a poem by Sohrab Sepehri, 
revealed to the West a small miracle: how the most elemental 
schoolboy adventure can be transformed into a mystical poem 
on the birth of an ethical conscience and friendship in a boy on 
the threshold of adolescence.

Dimitri Eipides

ABBAS KIAROSTAMI: 

LIST MYNDSKÖPUNARINNAR

„Ég leita hinna einföldu sanninda sem leynast undir yfirborðinu. 
Meðan ég tek upp myndir mínar uppgötva ég oft tengsl sem 
búa utan sögunnar sjálfrar, á bak við myndarammann. Stundum 
verð ég hugfanginn af þessum tengslum og finn þörf til að 
beina linsunni að þeim.”

Þessi orð Kiarostamis kjarna kvikmyndalist hans, sem felur í sér 
einstaklega grípandi og ljóðræna birtingarmynd veruleikans. 
Með því að samræma þætti úr skáldskap og heimildarmynda-
gerð, hefur Kiarostami skapað sér persónulegt tungutak, þar 
sem hann auðgar list sína með því að flakka á milli listgreina á 
borð við kvikmyndalist og ljósmyndun. Með því að nota 
einfaldar og naumhyggjulegar aðferðir, áhugaleikara og 
náttúrulegt umhverfi, þá skilur Kiarostami sig algjörlega frá 
þeim framleiddu tilfinningum og hátíðleika sem einkenna 
kvikmyndagerð nútímans. Í gegnum myndir sínar tjáir hann 
eilífa baráttu mannsandans gegn óréttlæti, brostnum vonum og 
Guði. Þessar tilfinningar fléttar hann saman við frásagnir af 
hvunndagshetjum og eigin ævi, sem oft rambar á barmi hins 
skáldlega.

Kiarostami fæddist í Teheran árið 1940 og ólst upp í einangruðu 
umhverfi þar sem fátt annað var við að vera en að teikna og 
mála. Hann starfaði um skeið sem lögreglumaður áður en hann 
skráði sig í listaháskóla. Afskipti hans af kvikmyndagerð hófust 
þegar hann hóf störf sem teiknari, textahöfundur, ljósmyndari, 
og síðar leikstjóri hjá auglýsingastofu. Þar leikstýrði hann um 
150 auglýsingum. Hann stofnaði kvikmyndadeild Kanoon 
sjóðsins og leikstýrði 22 stuttmyndum auk lengri mynda á 
árunum 1970 til 1992. Fyrsta meistaraverk Kiarostamis, Hvar er 
heimili vinarins (1987) er innblásið af hegðun barna hans og 
vina þeirra, auk ljóðs eftir Sohrab Sepehri. Myndin er 
áhugaverð fyrir þær sakir að hún sýnir okkur hvernig jafnvel 
einfaldasta ævintýri getur breyst í dulúðlegt ljóð um fæðingu 
samviskunnar og vináttu við upphaf unglingsáranna.

Dimitri Eipides

Honorary Guest

Reykjavik International Film Festival announces that our 
honorary guest this year will be Iranian film director Abbas 
Kiarostami; the most influential and controversial post-revolut-
ionary Iranian filmmaker and one of the most highly celebrated 
directors in the international film community of the last decade. 
This year, RIFF is pleased to award Kiarostami for his life time 
achievement and host a celebratory programme in his honour.
The category Spotlight on Kiarostami will focus on Kiarostami’s 
previous work. A photographic exhibition of his will be installed 
in the headquarters of Reykjavik Energy, his latest short film The 
Roads will have its European premiere at the festival and 
Kiarostami will host a masterclass on filmmaking. Further 
information on all these events can be found in this catalogue.
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Vegir Kiarostamis
Ljósmyndasýning

Ljósmyndasýning eftir Kiarostami hefur verið á ferðalagi um 
heiminn í nokkurn tíma og verður hún sýnd hér á landi í tengslum 
við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. Ljósmyndirnar tilheyra 
Torino Museum of Cinema, en sýningin hefur nýlega verið í the 
Victoria & Albert Museum í London og ferðast til San Paolo, Vínar 
o.fl., en sýningin hefur ekki verið sýnd á Norðurlöndum til þessa. 
Um er að ræða tvær myndasyrpur, önnur ber heitið Vegir 
Kiarostamis en hin er ónefnd. Vegir Kiarostamis samanstendur af 52 
svart/hvítum ljósmyndum sem Kiarostami tók af írönskum sveita-
vegum á milli 1978 og 2003. Syrpan ónefnda samanstendur af 
stórum landslagsmyndum (188 x 122 cm). Auk ljósmyndanna fylgir 
myndbandsinnsetning. Um landslagsljósmyndun segir Kiarostami 
að „náttúran bjóði manni að taka myndir,“ hún sé mikilfenglegur 
listmálari sem geti látið tré virðast milljón mismunandi hluti eftir því 
hvernig ljósið skíni á það, eða hversu grannt það sé skoðað. „Í 
fjölda ára átti ég það til að flýja úr borginni og vissulega leið mér 
þá miklu betur. Það eitt að fylgjast með umhverfi mínu hafði róandi, 
næstum töfrandi, áhrif á mig. Áður en ég vissi af var ég kominn út í 
sveit, stundum í félagsskap, en oftast aleinn. Að geta ekki deilt 
ánægjunni sem stórkostlegt landslag veitir með einhverjum, er 
hreinræktuð þjáning. Í gegnum myndavélina get ég deilt þessari 
reynslu með öðrum,“ segir Kiarostami.

Sýning Kiarostamis verðir opnuð 1. október í höfuðstöðvum 
Orkuveitu Reykjavík að Bæjarhálsi 1 og verður stuttmynd 
leikstjórans, Vegirnir, Evrópufrumsýnd við það tilefni.

The Roads of Kiarostami
Photoexhibition

A photographic exhibition by Kiarostami has been travelling the 
world and will make a quick stop in Iceland for the Reykjavik 
International Film Festival. The photographs belong to the Torino 
Museum of Cinema, but the exhibition has recently been displayed 
in the Victoria & Albert Museum of London, in San Paolo, Vienna 
and futher. Two photographic series will be exhibited: The first 
series, 34 Untitled Photographs, is printed on canvas, in a large 
format (188 x 122 cm). The second series, The Roads of Kiarostami, 
includes 52 photographs of Iranian country roads taken between 
1978 and 2003. The two series are accompanied by a video 
installation. Photography has become increasingly more important 
in Kiarostami’s work, asserting itself as an independent means of 
expression. “Photographing a landscape is, for me, an invitation to 
contemplate nature ... For many years I would escape from the city, 
and indeed feel much better. Observing was a sedative for me. It 
has almost magical effect on me ... I suddenly find myself in the 
middle of the countryside, sometimes accompanied, but more 
often alone. Contemplating the cloudy sky and the massive trunk 
of a tree under a magical light is difficult when one is alone. Not 
being able to feel the pleasure of seeing a magnificent landscape 
with someone else is a form of torture. A camera allows me to 
share these sensations with others.”

The Opening of Kiarostami’s exhibition is on the 1st of October in 
the headquarters of Reykjavik Energy, followed by the European 
premiere of his recent short film The Roads.
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Við lok Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík verða 
veitt glæsileg verðlaun sem kennd eru við Uppgötvun 
ársins. Leiknar myndir eftir upprennandi leikstjóra úr 
ólíkum flokkum hátíðarinnar munu keppa um 
verðalaunin sem veitt verða af fimm manna dómnefnd. 
Þær myndir sem eru gjaldgengar til verðlaunanna eru 
merktar með stjörnu í þessum bæklingi.

Dómnefnd

Formaður dómnefndar:
Pawel Pawlikowski, kvikmyndaleikstjóri, er fæddur í 
Varsjá í Póllandi en hefur búið í Bretlandi frá árinu 1971. 
Hann lagði stund á bókmenntir og heimspeki og starfaði 
síðar við rannsóknir hjá Oxford-háskóla. Snemma á 
tíunda áratugnum gerði hann nokkrar heimildarmyndir 
fyrir BBC. Árið 2000 gerði hann sína fyrstu leiknu mynd í 
fullri lengd, Last Resort. Fyrir þá mynd hlaut hann 
verðlaun sem efnilegasti kvikmyndaleikstjóri Breta á 
BAFTA hátíðinni, en myndin var líka tilnefnd sem besta 
mynd. Auk þess var hún tilnefnd til evrópsku 
kvikmyndaverðlaunana. Fyrr í ár vann Pawlikowski 
bresku BAFTA verðlaunin fyrir nýjustu mynd sína, My 
Summer of Love, sem verður sýnd á hátíðinni. 

Kristín Jóhannesdóttir, leikstjóri, lagði stund á nám í 
bókmenntum, kvikmyndafræðum og kvikmyndaleikstjórn 
í Frakklandi. Fyrsta bíómynd hennar, Á hjara veraldar, var 
frumsýnd 1983 og vakti athygli. Önnur mynd hennar, 
Svo á jörðu sem á himni, birtist 1992 og var þar á 
ferðinni stórt og metnaðarfullt verk. Sjónvarpsmyndir 
Kristínar hafa einnig vakið mikla athygli og má þar nefna 
Líf til einhvers og Glerbrot. Kristín hefur einnig sett 
fjölda verka á svið í leikhúsi. Kristín er nýtekin við sem 
skólameistari Kvikmyndaskóla Íslands.

Hilmir Snær Guðnason, leikari, lauk námi við 
Leiklistarskóla Íslands árið 1994. Hann hefur verið 
fastráðinn við Þjóðleikhúsið síðan og farið með fjölmörg 
veigamikil hlutverk. Meðal hlutverka hans eru titilhlut-
verkið í Hamlet, en fyrir það hlutverk hlaut hann 
Menningarverðlaun DV, og fyrir Kristján í Veislunni hlaut 
hann Grímuna – íslensku leiklistarverðlaunin. Hann hefur 
einnig leikið í fjölmörgum íslenskum kvikmyndunum, en 
hann fékk Eddu-verðlaunin fyrir leik sinn í Hafinu. Hilmir 
Snær lék einnig í þýsku kvikmyndunum Blueprint og 
Erbsen auf halb sechs og ensku myndinni Guy-x. 

Nína Dögg Filippusdóttir, leikkona, hefur getið sér gott 
orð fyrir leik sinn með leikhópnum Vesturporti og má þar 
helst nefna Rómeó og Júlíu. Woyzeck er næst á dagskrá 
og verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í september og 
Barbican Center í London. Auk þess hefur hún leikið í 
kvik-myndunum Hafinu, Villiljósi, Sporlaus o.fl. Árið 2003 
var Nína Dögg valin “Rísandi stjarna” sem er hluti af 
dagskrá kvikmyndahátíðarinnar í Berlin. 

Dag Sødtholt, er norskur kvikmyndagagnrýnandi og 
blaðamaður og var fenginn hingað til lands á vegum 
alþjóðlegra gagnrýnendasamtakanna FIPRESCI. Hann 
hefur skrifað fyrir fjölda norskra dagblaða, þar á meðal 
Film & Kino og Z. Sødtholt hefur setið í dómnefndum 
kvikmyndahátíða í Evrópu og víðar. Frá árinu 2002 hefur 
hann gegnt ábyrgðarstöðu í samtökum norskra 
kvikmyndagagnrýnenda.

When the Reykjavik International Film Festival draws to 
a close, the best film in competition will recieve the 
Discovery of the Year Award. Fictional films by up and 
coming directors from various categories will compete 
for the award, which is given by a five-member jury. 
Those films eligible for the award are marked with a star 
in this catalogue.

Jury

Chairman of the jury: 
Pawel Pawlikowski, director, was born in Warsaw in 
Polland but has lived in Britain since 1971. He studied 
literature and philosophy, and later did research at 
Oxford University. Pawlikowski made a few 
documentaries for BBC in the early nineties. In the year 
2000 he directed his first feature film, Last Resort, which 
won him the most promising newcomer award at the 
2001 BAFTA awards and Last Resort was also nominated 
as best film. Last Resort was nominated for the 
European Film Awards. Earlier this year his latest film 
My Summer of Love won the BAFTA awards for best 
british film, which will be screened at the festival.

Kristín Jóhannesdóttir, director, studied literature, 
film studies and film direction in France. Her first film, 
Á hjara veraldar was premiered in 1983 and received 
recognition. Her second film, Svo á jörðu sem á himni, 
from 1992 was a large and ambitious production. 
Kristín’s television films have also received 
acknowledgements, for example Líf til einhvers and  
Glerbrot. Kristin has also directed numerous pieces in 
theatre. Kristin is the head of the Icelandic Film 
Academy. 

Hilmir Snær Guðnason, actor, graduated from the 
Icelandic School of Drama in 1994. He has worked for 
the National Theatre of Iceland since and has been in 
many leading roles. Among his roles is Hamlet, which he 
received the DV cultural award for.  Hilmir Snær also 
received the Icelandic Drama Award for best actor for 
his role as Kristjan in Festen. He has been in numerous 
Icelandic films and received the Iceland Film Award for 
best actor for his part in The Sea. Hilmir Snær was also 
in the German films Blueprint and Erbsen auf halb sechs 
and the English film Guy-X. 

Nína Dögg Filippusdóttir, actress, has gained critical 
acclaim for her parts with independent theatre group 
Vesturportið, mainly for her role as Juliet in Romeo and 
Juliet. Woyzeck is her next project and will be premiered 
in Reykjavik City Theatre in September this year and put 
on stage at the Barbican Center in London. Nína Dögg 
has been in Icelandic films, The Sea, Villiljós and 
Sporlaust. In 2003 Nína Dögg was named as one of 
European films’ Shooting Stars by European Film 
Promotion. 

Dag Sødtholt, is a Norwegian film critic and journalist, 
and is a FIPRESCI (The International Federation of Film 
Critics) representative at the festival. He has written for 
various Norwegian newspapers and published film 
criticism for the Norwegian periodicals Film & Kino and 
Z regularly since 1997. Sødtholt has been a jurymember 
at film festivals throughout Europe. He is the General 
Secretary of the Norwegian Film Critics Association 
since 2002.



24 REYKJAVIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 25ALÞJÓÐLEG KVIKMYNDAHÁTÍÐ Í REYKJAVÍK

Námskeið

Í tengslum við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík verða þrenn 
námskeið um kvikmyndagerð í boði.

Laugardaginn 1. október: 
Velcrow Ripper (Hræddur / helgur) verður með námskeið í 
heimildamyndagerð á Kaffi Reykjavík kl. 14 – 16. Þar mun hann 
miðla af nær þrjátíu ára reynslu sinni sem kvikmyndagerðamaður, 
rithöfundur, vefhönnuður og hljóðhönnuður. 
Skráningargjald á námskeiðið er 1.500 kr. og skráning fer fram á 
www.filmfest.is. 

Mánudaginn 3. október: 
Abbas Kiarostami verður með námskeið í hátíðarsal Háskóla Íslands 
kl. 13 – 18. Heimildarmyndin 10 on Ten frá árinu 2004 verður sýnd í 
upphafi námskeiðsins og síðan rædd. 10 on Ten fjallar um sögu og 
gerð kvikmyndarinnar Tíu frá árinu 2002, en hún verður einnig sýnd 
í flokknum Kastljós á Kiarostami. 
Skráningargjald á námskeiðið er 5.000 kr. og skráning fer fram á 
www.filmfest.is. 

Föstudaginn 7. október: 
Stuart Samuels (Miðnæturmyndir: Af bekknum á miðjuna) mun fjalla 
um heimildarmyndir um poppmenningu í Tjarnarbíói kl. 15-17. „Það 
er búið að fjalla um 20. öldina og nú þurfa kvikmyndagerðarmann 
að beina linsunni að poppmenningu 21. aldarinnar, sérstaklega 
áhrifum bandarískrar poppmenningar á heiminn. Við þurfum á 
popp-heimildarmyndum að halda til að geta gagnrýnt 
poppmenninguna,“ segir Stuart um námskeið sitt. 
Skráningargjald á námskeiðið er 1.500 kr. og skráning fer fram á 
www.filmfest.is. 

Málþing um íranskar kvikmyndir

Fimmtudagurinn 6. október: 
Í tilefni komu íranska kvikmyndagerðarmannsins Abbas Kiarostamis 
til Íslands verður haldið málþing um íranskar kvikmyndir 
fimmtudaginn 6. október í stofu 101, Lögbergi, Háskóla Íslands kl. 
17. Fjallað verður um nokkra af helstu kvikmyndagerðarmönnum 
Írans í dag, einkum Abbas Kiarostami, Mohsen Makmalbaf, Samiru 
Makhmalbaf, Jafar Panahi, Marzieh Meshkini, Tahmineh Milani, 
Dariush Mehrjui og Majid Majidi, og viðfangsefni þeirra, svo sem 
vægi fyrirgefningar í mannlegum samskiptum, tilgang lífsins og 
félagslega stöðu kvenna og barna í írönsku þjóðfélagi eftir islömsku 
byltinguna árið 1979. Málþingið er haldið í samvinnu við Deus ex 
cinema (www.dec.hi.is), rannsóknarhóps um trúarstef í kvikmyndum.

Málþing um mannréttindi

Geta kvikmyndir haft áhrif til hins betra? Landsfélag UNIFEM á 
Íslandi er þeirrar skoðunar og því hefur félagið tekið höndum 
saman við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík um sýningar 
kvikmynda í mannréttindaflokki hátíðarinnar. Áleitnar myndir um 
alvöru málefni geta náð til vitundar og skilnings fólks á máta sem 
öðrum miðlum er ekki fært. Þær sex myndir sem sýndar eru í 
mannréttindaflokknum hafa ólík efnistök og koma frá ólíkum 
heimshornum en allar eiga þær það sameiginlegt að segja sögu 
fólks, kvenna, karla og barna, sem þráir öryggi og yfirráð yfir eigin 
lífi. 
Í tengslum við sýningar myndanna verður staðið fyrir viðburðum 
sem ætlað er að vekja fólk til umhugsunar og umræðu. Vonandi 
finna allir eitthvað við sitt hæfi.
 
Þriðjudaginn 4. október. 
Málfundur með Ellen Flanders, l um friðarhreyfingar í Ísrael og 
Palestínu. Fundurinn verður haldinn í Miðstöð Sameinuðu þjóðanna, 
Skaftahlíð 24 kl. 17:15-18:15.

Miðvikudaginn 5. október. 
Pallborðsumræður um framlag kvikmynda til mannréttinda. 
Þátttakendur: Ali Samadi, leikstjóri Týndu barnanna; Birna 
Þórarinsdóttir, framkvæmdastýra UNIFEM á Íslandi; Ellen Flanders, 
leikstjóri Einskis aðskilnaðar; Heiða Jóhannsdóttir, kvikmynda-
fræðingur; Samba Gadjigo, aðstandandi Mooladé og Stefán Ingi 
Stefánsson, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Umræðustjóri 
verður Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingmaður. Fundurinn fer fram í 
Norræna húsinu og hefst kl. 17:00.

Fimmtudaginn 6. október. 
Hádegisfundur með Samba Gadjigo um afríska kvikmyndagerð, 
með sérstakri áherslu á kvikmyndir Ousmane Sembene. Fundurinn 
fer fram í Alþjóðahúsinu frá kl. 12:00 til 13:00.

Föstudaginn 7. október. 
Í tilefni af sýningu kvikmyndarinnar Beint á vegginn (Gegen Die 
Wand), standa UNIFEM og Alþjóðahús fyrir opnum umræðufundi 
um efni kvikmyndarinnar og málefni innflytjenda.  Fundurinn verður 
kl. 22, að lokinni sýningu myndarinnar, á 3.hæð í Alþjóðahúsinu, 
Hverfisgötu 18, Reykjavík.  Gestir fundarins eru Guðlaug 
Björnsdóttir, meistaranemi í mannfræði við Háskóla Íslands, og 
Sabine Leskopf, frá Samtökum kvenna af erlendum uppruna. 
Í tilefni af sýningu myndarinnar verður einnig hægt að panta 
tyrkneskan mat á Café Cultura, Hverfisgötu 18, dagana sem myndin 
er sýnd, 29.september og 7.október.

Ljósmyndasýning í Háskólabíói
Í samvinnu við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík mun 
ljósmyndarinn Bjarki Reyr halda sýningu á handunnum svarthvítum 
ljósmyndum af bíóhúsinu Astor Theatre í Melbourne, Ástralíu. 
Bíóið er byggt árið 1936 og Bjarki leitast við að sýna þann einstaka 
karakter sem bíóhúsið býr yfir. Sýningin verður í Háskólabíói á 
meðan á hátíðinni stendur.

Masterclasses

Reykjavik International Film Festival will be hosting three 
masterclasses on films and filmmaking.

October 1: 
Velcrow Ripper (ScaredSacred) will host a masterclass on docu-
mentary filmmaking at Kaffi Reykjavík from 2 pm to 4 pm. Velcrow 
Ripper is an awarded filmmaker, author, web artist and sound 
designer. He has directed over thirty films and videos, both fictional 
and documentary.
The Registration fee is 1500 ISK ($25) and takes place at www.
filmfest.is.

October 3: 
Abbas Kiarostami will host a masterclass in the University of Iceland 
from 1 pm to 6 pm. His documentary 10 on Ten from 2004 will be 
screened in the beginning of the masterclass and then discussed. 
10 on Ten chronicles the background of the making of Kiarostami’s 
Ten from 2002. Ten will be screened as part of the category 
Spotlight on Kiarostami.
The Registration fee is 5000 ISK ($80) and takes place at www.
filmfest.is.

October 7: 
Stuart Samuels (Midnight Movies: From the Margin to the 
Mainstream) will host a class on documentaries about pop culture - 

“Pop-docs” - in the Pond-Cinema from 3 pm to 5 pm. “The 20th 
century has been recorded. Now it is time to turn the lens of 
documentary filmmaking to the task of presenting original work -
new insights - into the history, role and effect of pop culture; 
especially the effect of American pop culture on the world. We 
need to make Pop-docs to criticize Pop Culture,” says Samuels of 
his class.
The Registration fee is 1500 ISK ($25) and takes place at www.
filmfest.is.

Seminar on iranian cinema

Thursday October 6: 
A seminar on Iranian cinema will be held on October 6th at 5 pm in 
room 101 of Lögberg, the University of Iceland. The seminar will 
discuss a few of Iranians premier filmmakers, especially Abbas 
Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Samiru Makmalbaf, Jafar Panahi, 
Marzieh Meshkini, Tahmineh Milani, Dariush Mehrjui and Majid 
Majidi, and thier topics; such as the importance of forgiveness in 
human interaction, the purpose of life and the social status of wom-
en and children in Iran eftir the Islamic revolt in 1979. The seminar 
is held in co-operation with Deus ex cinema (www.dec.hi.is), a 
group researching religious themes in cinema.

Human Rights Seminars

Can movies make a difference? The national committee of UNIFEM 
in Iceland certainly thinks so and has therefore joined hands with 
the organizers of Reykjavik International Film Festival on the 
screening of films in the festival’s human rights category. Pressing 
films on serious questions can touch people in ways that other 
media can not. The six films screened in the human rights category 
tell different stories and come from different parts of the world yet 
all of them tell us about people, women, men and children, who 
long for security and a say over their lives. 
In conjunction with the screening of the six films we have organized 
events that are meant to evoke thought and debate. Hopefully, 
there’s something for everyone.

Tuesday 4 October: 
Ellen Flanders will talk about peacemovements in Israel and 
Palestine at the Centre for the United Nations, Skaftahlíð 24 at 
17:15.

Wednesday 5 October: 
Panel debate about the contribution of film making to human 
rights. The panel will include Ali Samadi, director of Lost Children; 
Birna Þórarinsdóttir from UNIFEM; Ellen Flanders, director of Zero 
Degrees of Separation; Heiða Jóhannsdóttir film critic; Samba 
Gadjigo from Mooladé and Stefán Ingi Stefánsson from UNICEF. 
The debate will be moderated by Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
parliamentarian. The meeting will be held in the Nordic House and 
starts at 17:00

Thursday 6 October: 
Samba Gadjigo talks about African cinema and Ousmane Sembene 
at a lunch-meeting. The meeting will be held at the Intercultural 
Centre, Hverfisgata 18, from 12:00 to 13:00. 

Friday 7 October: 
In relation to the film Gegen die Wand (Head On), UNIFEM and the 
Intercultural Centre are holding a discussion meeting on the 
subject of the film and immigrant issues. The meeting will be at 10 
pm, after the screening of the film, on the 3rd floor of the 
Intercultural Centre, Hverfisgata 18, Reykjavik.  Guest speakers are 
Guðlaug Björnsdóttir, MA student in anthropology at the University 
of Iceland, and Sabine Leskopf, from W.O.M.E.N. (Women of 
Multicultural Ethnicity Network). Also, in relation to the film, there 
will be Turkish dishes on the menu at Café Cultura, Hverfisgata 18, 
Reykjavik, on the days when the film will be shown, September 
29th and October 7th.

Photo Exhibition in Háskólabíó
In co-operation with the Reykjavik International Film Festival, 
photographer Bjarki Reyr will exhibit a number of hand-made black 
and white photographs of The Astor Theatre in Melbourne, 
Australia. The theatre was constructed in 1936 and Bjarki succeeds 
in capturing the unique character of the building. The exhibition is 
located in the University Cinema during the festival.

SÉRSTAKIR VIÐBRUÐIR – SPECIAL EVENTSSÉRSTAKIR VIÐBRUÐIR – SPECIAL EVENTS

Laugardagur 1. október Sunnudagur 2. október Mánudagur 3. október Þriðjudagur 4. október Miðvikudagur 5. október Fimmtudagur 6. október Laugardagur 8. október Sunnudagur 9. október

Kl. 14:00 Kl. 13:00 Kl. 12:00 Kl. 15:00
Velcrow Ripper – Masterclass Abbas Kiarostami – Masterclass Afrísk kvikmyndagerð – Samba Gadjigo Stuart Samuels – Masterclass
Kaffi Reykjavík Hátíðarsal HÍ í Alþjóðahúsinu Tjarnarbíó

Kl. 18:00 Kl. 17:15 Kl. 17:00 Kl. 17:00 Kl.18:00 Kl. 18:00
Ljósmyndasýning – Kiarostami opnar Málfundur með Ellen Flanders. Pallborðsumræður um framlag Málþing um íranskar kvikmyndir. Sýning á Network. Lokasýning – óvissubíó og
Orkuveita Reykjavíkur Miðstöð Sameinuðu Þjóðanna, kvikmynda til mannréttindamála Lögberg 101, HÍ Ókeypis aðgangur og umræður á eftir. verðlaunaafhending

Skaftahlíð 24. Norræna húsið Tjarnarbíó Regnboginn
Kl. 22:00
Umræðufundur um Beint á vegginn og
málefni innflytjenda
Alþjóðahúsið, 3. hæð.
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DIMITRI EIPIDES

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík er sönn ánægja að kynna til 
leiks dagskrárstjórann Dimitri Eipides, en hann mun taka þátt í 
mótun og uppbyggingu hátíðarinnar á komandi árum.

Dimitri Eipides er virtur og reynslumikill dagskrárstjóri. Hann hefur 
starfað að kvikmyndahátíðum og dagskrárstjórn í hálfan fjórða 
áratug. Hann stofnaði Festival International du Nouveau Cinema et 
de la Video de Montreal árið 1971 og var stjórnandi þess í fjórtán ár. 
Hann stýrir enn heimildamyndadagskrá hátíðarinnar. Frá 1992 hefur 
hann verið dagskrárstjóri við kvikmyndahátíðina í Þesalóníku á 
Grikklandi og árið 1996 hlaut hann verðlaun alþjóðlegu gagnrýn-
endasamtakana FIPRESCI fyrir störf sín þar. Hann hefur einnig stýrt 
heimildamyndahátíðinni í Þesalóníku frá árinu 1999. Allt frá árinu 
1987 hefur Eipides verið einn af alþjóðlegum dagskrárstjórum við 
kvikmyndahátíðina í Toronto sem er meðal virtustu hátíða í heimi. 
Eipides hefur kennt kvikmyndasögu við háskóla og setið í fjölda 
dómnefnda á kvikmyndahátíðum.
 
Auk þess að vera dagskrárnefndinni innan handar, er flokkurinn 
Vitranir alveg í höndum Dimitris, en þar er lögð áhersla á unga og 
hæfileikaríka leikstjóra.

„Ég legg áherslu á uppgötvun nýrra leiða í kvikmyndagerð og 
hugmyndaríka og spennandi tjáningu þar sem kvikmyndaformið er 
kannað til jafns við innihald myndanna. Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík verður vettvangur fyrir verk kvikmyndagerðarfólks sem 
sýnir fram á lifandi aðferðir við að þroska kvikmyndina sem listform. 
Dagskráin þarf að vera sterk, frumleg og aðlaðandi, og hátíðin á að 
skapa sér nafn sem fersk, framsækin, spennandi og örvandi 
viðburður. Fyrst og síðast á hátíðin þó að vera skemmtileg. Í hef það 
á tilfinningunni að hátíðin muni slá í gegn, því í huga margra okkar 
er Reykjavík rómantískur og dálítið óræður áfangastaður sem vekur 
mikinn áhuga”, segir Dimitri.” 

DIMITRI EIPIDES

The Reykjavik International Film Festival is honoured to introduce 
the participation of Dimitri Eipides who has agreed to aid the 
festival in its upbringing and evolution in the coming years.

Dimitri Eipides is a prominent and experienced programming 
director. He has worked at film festivals and programme manage-
ment for three and a half decades. He established Festival 
International du Nouveau Cinema et de la Video de Montreal in 
1971 and directed it for fourteen years. He remains as the director 
of the festival’s documentary section. Dimitri has been a programm-
ing director at the Thessaloniki Film Festival in Greece since 1992, 
and in 1996 his contribution to independent cinema was acknowl-
edged when international critic association, FIPRESCI, awarded him. 
Since 1987, he has been an international programmer for the 
Toronto Film Festival, which is among the most prestigious festivals 
around the world. Eipides has taught cinematography at the McGill 
University in Montreal and has been in several international film 
festival juries.

Besides aiding our programming committee, Eipides will select 
films for our New Visions programme, where emphasis is placed on 
up and coming directors. 

“I have a feeling the festival will be a success. The program should 
be strong, original and attractive and the festival should have a 
profile as a youthful, progressive, imaginative and stimulating event. 
Altogether it should be a fun festival. I also think foreigners will very 
much want to visit. To many of us, Reykjavik is a romantic, unknown 
destination that feels very attractive” says Dimitri.

Við Tjörnina
R E S T A U R A N T

H V E R F I S G Ö T U  1 8
1 0 %  A F S L Á T T U R
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FLOKKAR

Fyrir opnu hafi: 
Nokkrar af áhugaverðustu myndum síðastliðinna 
mánaða frá öllum heimshornum. 

Vitranir: 
Nýjar myndir eftir unga og hæfileikaríka 
kvikmyndaleikstjóra. Dagskrárstjórinn Dimitri 
Eipides hefur umsjón með þessum flokki. 

Í kastljósinu: 
Verk virts kvikmyndaleikstjóra kynnt með 
kvikmyndasýningum og fyrirlestrum. Í ár er 
dagskráin helguð íranska leikstjóranum Abbas 
Kiarostami.

Sjónarrönd: 
Kynning á kvikmyndagerð í einu landi. Í ár verður 
sjónum beint að Íran en dagskrárstjórn annast 
Dimitri Eipides.

Mannréttindi: 
Í samstarfi við UNIFEM á Íslandi er boðið upp á 
myndir sem varpa ljósi á mannréttindamál 
víðsvegar um heim. 

Norsk kvikmyndagerð: 
Úrval nýrra kvikmynda frá Noregi í samstarfi við 
Norsku kvikmyndastofnunina og Sendiráð Noregs 
á Íslandi.

Krakkabíó: 
Börnum gefst kostur á að sjá hina frábæru finnsku 
kvikmynd Pelikanamaðurinn eða Pelicanman. 

Miðnæturbíó: 
Kvikmyndamaraþon þar sem ýmsar „költ“ myndir 
eru sýndar. Boðið er upp á miðnætursnarl. 

Sérsýningar: 
Fjölmiðlasýning á Network (1976) og sýning á 
06/05 eftir Theo Van Gogh heitinn.

CATEGORIES

Open Sea: 
A selection of some of the most interesting recent 
films from all over the world. 

New Visions: 
New films by talented young directors. Dimitri 
Eipides supervises the category. 

Spotlight: 
Promoting the work of a respected director by 
screening films and holding lectures. This year’s 
programme is dedicated to Iranian director 
Abbas Kiarostami.

Horizon: 
A look at film-making in a particular country. This 
year celebrates Iranian cinematography with the 
programme being managed by Dimitri Eipides.

Human Rights: 
In cooperation with UNIFEM Iceland, a progr-
amme of films which highlight human rights 
issues across the globe. 

 
Focus on Norwegian Film: 
Showing a selection of contemporary Norwegian 
cinema with the support of the Norwegian Film 
Institute and the Norwegian Embassy in Iceland.

Children’s Cinema: 
Children are given the chance to see the 
enchanting Finnish film Pelicanman. 

Midnight Movies: 
A movie marathon at which various cult classics 
will be shown and midnight snacks will be 
included. 

Special Screenings: 
A special screening of Network (1976) and the 
film 06/05 by late Theo Van Gogh. 

Á ICELANDAIR HOTELS
DRAUMADAGAR OG DRAUMANÆTUR

• Lúxus a›sta›a
• Fyrsta flokks veitingar
• Vel sta›sett um allt land
• Dekur og vellí›an

www.icehotels.isNordica  I  Loftlei›ir  I  Flughótel  I  Hamar  I  Flú›ir  I  Rangá  I Klaustur  I  Héra›

Sími.: 444 4000 icehotels@icehotels.is
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Epli Adams

ADAM’S APPLES

Adams Æbler
Anders Thomas Jensen
Danmörk - Denmark
2005
94 mín, 35mm

OPNUNARMYND
OPENING FILM 

Anders Thomas Jensen er fæddur 
árið 1972. Þrjú ár í röð hlaut hann 
tilnefningu til Óskarsverðlauna fyrir 
stuttmyndir sínar, en árið 1998 hlaut 
hann þau fyrir myndina Valgaften 
(Kosninganótt). Hann skrifaði dogma-
myndina Mifune (1999) og fyrsta 
leikstjórnarverkefni hans var Blinkende 
Lygter árið 2000.

Anders Thomas Jensen was born in 
1972. In three consecutive years he 
had a short film nominated for an 
Academy Award, winning an Oscar 
for Valgaften (Election Night) in 1998. 
He wrote the Dogme film Mifune 
(1999) and made his director’s debutr 
with Blinkende Lygter (Flickering 
Lights) in 2000.

Það er okkur sannur heiður að 
geta opnað Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðina í Reykjavík 
með Eplum Adams, en hún 
hefur verið að sópa að sér 
jákvæðri gagnrýni víðsvegar að 
úr heiminum. Þessi danska 
gamanmynd eftir hinn frábæra 
danska leikstjóra og handrits-
höfund Anders Thomas Jensen 
er trúarleg en nútímaleg saga 
um baráttuna milli góðs og ills. 
Adam er nýnasisti sem er 
skyldaður til að starfa í þágu 
samfélagsins og sendur til vinnu 
hjá prestinum Ivan. Ivan fær 
Adam það verkefni að baka 
eplaköku úr eplunum sem vaxa 
á trénu framan við kirkjuna. Á 
meðan háma fuglar og ormar í 
sig eplin, auk þess sem eldingu 
lýstur niður í tréð. Ivan telur að 
djöfullinn sé að reyna þá en 
Adam veðjar á að Guð sé hér 
að verki. Epli Adams er 
skemmtileg og innilega 
skandinavísk gamanmynd eftir 
sama leikstjóra og leikstýrði 
hinni vinsælu Blinkende Lygter 
árið 2000.  

We are very pleased to open 
the 2nd annual Reykjavik 
International Film Festival with 
Adam’s Apples, which has 
received raving reviews from all 
over the globe. This Danish 
comedy, by the outstanding 
writer-director Anders Thomas 
Jensen, is a modern religious 
fable about belief and the 
struggle between good and 
evil. Adam, a neo-Nazi, is sent 
on community service to a 
vicarage. Here, the minister Ivan 
gives Adam the task of baking 
an apple pie with the apples 
from the tree growing in front 
of the church. Meanwhile birds, 
worms and lightning attack the 
apples. Ivan believes it is the 
Devil testing them. Adam 
believes it is God, because 
perhaps evil doesn’t exist at all. 
In true Scandinavian fashion, 
Adam’s Apples is a fabulous 
joyride guaranteed to leave no 
one without a smile.

Enginn veit

NOBODY KNOWS

Dare mo shiranai
Hirokazu Koreeda
Japan, 2004
141 mín, 35mm.

Með myndum á borð við After Life og 
Maborosi hefur Hirokazu Koreeda 
skapað sér sess sem einn af fremstu 
leikstjórum Japana í dag. Í fyrstu var 
draumur hans að vera rithöfundur þar 
til að myndmál kvikmyndanna heltók 
hann, þá sérstaklega að blanda saman 
tækni kvikmyndanna og 
heimildarmynda.

With his latest film, Hirokazu Koreeda 
proves to be one of the most exciting 
directors of his generation. His long 
association with documentaries 
proves essential in creating the 
atmosphere of authenticity in the film, 
shot almost entirely in the confines of 
a small apartment with four young 
children as his main actors.  

Í upphafi Enginn veit flytja 
mæðginin Keiko og Akira inn í 
litla íbúð í Tokyo. Eftir að 
farangurinn er allur kominn 
opna þau töskurnar, en í þeim 
reynast vera tveir aðrir meðlimir 
fjölskyldunnar. Ekki líður á löngu 
að fjórða og síðasta barnið er 
komið inn í þessa litlu íbúð. 
Börnin eiga öll mismunandi 
feður en Akira, sem er 12 ára, er 
elstur þeirra. Keiko ítrekar við 
börnin að aðeins Akira megi 
fara út fyrir hússins dyr þar sem 
tilvist hinna þriggja megi ekki 
uppgötvast af leigusölunum. 
Dag einn yfirgefur hún þau fyrir 
fullt og allt með aðeins nokkur 
þúsund Yen til að komast af, og 
það er undir Akira komið að 
taka við heimilishaldinu. Enginn 
veit hefur hlotið fjölmörg 
verðlaun og var valin ein af 10 
bestu myndum ársins 2004 af 
fjölmörgum gagnrýnendum 
stórblaða víðs vegar um heim. 
Myndin keppti um Gullpálm-
ann á kvikmyndahátíðinni í 
Cannes árið 2004, auk þess 
sem Yuya Yagira sem leikur 
Akira fékk verðlaun sem besti 
leikarinn.

Four small children live happily 
with their mother in a small 
Tokyo apartment. The children 
all have different fathers. They 
have never been to school. The 
very existence of three of them 
has been hidden from their 
landlord. One day, the mother 
leaves behind a little money 
and a note, asking her 12-year-
old boy to look after the others. 
And so begins the children’s 
odyssey. The four children do 
their best to survive, devising 
and following their own set of 
rules. Nobody Knows was 
selected as one of the best 
films of 2004 by numerous 
critics. It was included in the 
official selection at Cannes in 
2004, where Yuya Yagira was 
also given the Best Actor’s 
Award.

Bölvun

TARNATION

Jonathan Caouette
Bandaríkin - USA
2003
88 mín, SP Beta

Jonathan Caouette gerði fyrstu 
stuttmyndina sína 8 ára gamall. Sem 
leikari hefur hann komið fram í gervi 
geðklofaveiks Jóhanness skírara og 
sem samkynhneigður Júdas. Auk þess 
hefur hann leikið í fjölda auglýsinga, 
þáttum fyrir MTV og í stuttmyndum 
kvikmyndanema.

Jonathan Caouette has been making 
films since he was 8 years old.  As a 
regional theater actor, he appeared 
as a schizophrenic John the Baptist in 
Salome and as a queer Judas in Jesus 
Christ Superstar, along with 
appearances in various commercials, 
MTV spots and student films.

Bölvun er sjálfsævisaga 
leikstjórans Jonathan Caouette í 
heimildarmyndaformi. Hann 
segir frá uppeldi sínu í Texas 
með geðklofa móður og ástríku 
sambandi þeirra. Allt frá ellefu 
ára aldri hefur Jonathan fest 
umhverfi sitt á filmu í viðleitni 
sinni til að flýja veruleikann, en 
einungis gegnum auga 
myndavélarinnar gat hann haft 
stjórn á erfiðum aðstæðum 
heima fyrir. Hann leitar einnig í 
leikhús, kvikmyndir og 
menningarkima á jaðrinum, og 
lætur sig dreyma um þann dag 
sem hann getur flúið Texas og 
búið sér eigið heimili. Hann flyst 
til New York og stofnar heimili 
með kærastanum David. Árið 
2003 fer hann aftur til Texas til 
að heimsækja móður sína sem 
er að jafna sig eftir sjálfsmorðs-
tilraun. Hann grefur upp gömul 
heimamyndbönd, símsvara-
skilaboð, dagbækur, stutt-
myndir, plötur o.fl. og skeytir 
saman með aðstoð klippi-
forritsins iMovie. Úr varð 
kvikmyndin Bölvun sem hefur 
hlotið einróma lof gagnrýnenda.

Tarnation is a documentary self-
portrait, chronicling the 
director’s chaotic upbringing in 
a dysfunctional Texan family 
and the unexpected relations-
hip that develops with his 
mentally-ill mother Renee. 
Using filmmaking and self-
documentation as a means of 
escape and salvation, Jonathan 
eludes his harsh existence 
through the safe, controlled 
world of cinema and make-
believe. He becomes enthralled 
with underground movies, 
musical theatre and alternative 
gay culture, and yearns for the 
day when he can escape Texas 
and make a life of his own. As a 
young adult, Jonathan migrates 
to New York City and finds a 
secure, loving home with a 
boyfriend. His relationship with 
Renee grows even deeper after 
a lithium overdose requires 
sacrifice, compassion and an 
outpouring of love. Included in 
Tarnation are fragments from 
Caouette’s personal collection 
of photographs, home movies, 
audio recordings, video diaries, 
answering machine messages, 
Hollywood movie clips, pop 
music samples and excerpts 
from his own short films.

Endalok 
herrabandalagsins

THE LEAGUE OF 
GENTLEMEN’S 
APOCALYPSE

Steve Bendelack
Bretland/Bandaríkin – UK/USA, 
2005
91 mín, Beta SP

Leikstjóri myndarinnar Steve 
Bendelack hefur aðallega unnið í 
sjónvarpi og á að baki þætti eins og 
French and Saunders, brúðuþættina 
Spitting Image ,og nú síðast Little 
Britain sem hefur notið mikilla 
vinsælda hér á landi.

Director Steven Bendelack has 
worked primarily in television and is 
behind such series as French and 
Saunders, Spitting Image, and more 
recently Little Britain which has been 
popular here in Iceland.

Endalok herrabandalagsins er 
byggð á samnefndum breskum 
gamanþáttum um íbúa 
smábæjarins Royston Vasey. 
Þættirnir hófu göngu sína á 
BBC2 í janúar 1999 og urðu 
strax að “költ”-fyrirbæri í bresku 
sjónvarpi. Árið 2001 fengu 
þættirnir BAFTA verðlaunin fyrir 
bestu gamanþáttaseríu, en áður 
höfðu þeir félagar unnið RTS 
verðlaunin fyrir besta skemmti-
efni. Í hlutverkum flestra 
bæjarbúa voru þrír leikarar, þeir 
Reece Shearsmith, Mark Gattis 
og Steve Pemberton en húmor 
þeirra svipar margt til hins 
ástsæla Monty Python hóps. Í 
allt léku þeir félagar um 100 
mismunandi hlutverk í þau 3 ár 
sem þættirnir voru sýndir. 
Myndin Endalok herrabanda-
lagsins fjallar um það þegar 
höfundarnir og leikararnir 
Shearsmith og co. ákveða að 
hætta framleiðslu á þáttunum 
en þá byrja hræðilegir hlutir að 
gerast í Royston Vasey og verða 
íbúarnir að fara til okkar heima 
og sannfæra höfunda sína, með 
góðu eða illu, um að stöðva 
ekki framleiðsluna. Kolsvört 
gamanmynd sem er einkar 
viðeigandi í upphafi 
skammdegisins.

The League of Gentlemen’s 
Apocalypse is based on the 
British comedy by the same 
name about the inhabitants of a 
small town called Royston 
Vasey. When the BBC2 series 
went to air in 1999 it quickly 
attained cult status on British 
television. In 2001 the series 
won a BAFTA award for best 
comedy and had already won 
an RTS award for best entert-
ainment.  The style of the three 
main actors – Reece 
Shearsmith, Mark Gattis and 
Steve Pemberton – is reminisc-
ent of the much-loved Monty 
Python group.  In all, the three 
actors played some 100 roles in 
three years of the TV series.  
The League Of Gentlemen’s 
Apocalypse is a black comedy 
about what happens when the 
writers and actors decide to 
stop production of the series.  
Strange things begin to happen 
in Royston Vasey and so the 
locals visit the writer to urge 
him not to stop production, 
come what may.



29. september 30. september 1. október 2. október 3. október 4. október 5. október 6. október 7. október 8. október 9. október

Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Háskólabíó  salur2

16:00 Fallin 15:40 Töfrakastali Howls 15:40 Töfrakastali Howls  15:50 Nærmynd

Fallen Howl’s Moving Castle Howl’s Moving Castle Close Up

18:00 17:45 Martröð Darwins Nærmynd 17:50 Martröð Darwins Okkar arfur  17:45 Hvar er heimili... 17:30 George Michael 17:40 Moolaade  Augnaráðið Nágrannar 17:45 Vegirnir/Tíu

Darwin’s Nightmare Close Up Darwin’s Nightmare What Remains of Us Where is Freind’s Home George Michael Moolaade Le Regard Next Door Roads/Ten

20:00 Hræddur/helgur Hræddur/ helgur Vetrarkoss Kónga  kapall Áfram veginn 37 og hálfs 19:30 Moolaade Strengir  Hrein Strengir Vinsælasta myndin

Scaredsacred Scaredsacred Kissed by Winter King’s Game And Life Goes On... 37 and a Half Moolaade Strings Clean Strings endursýnd

22:00 22:05 Heilaga stúlkan 22:05 Okkar arfur  Heimurinn Hrein 22:15 Vegirnir/Tíu  George Michael 22:20 Enginn veit   Heilaga stúlkan 22:10 Töfrakastali Howls Hrein Kónga kapall

Holy Girl What Remains of Us The World Clean Roads/Ten George Michael Nobody Knows Holy Girl Howl’s Moving Castle Clean King’s Game

Háskólabíó 3/4

16:00 George Michael Hvar er heimili vinarins

George Michael Where is Freind’s Home

18:00 Vetrarkoss Fallin Fjandmaður fólksins

Kissed by Winter Fallen An Enemy of the People

20:00 Fjandmaður fólksins 37 og hálfs Kónga kapall Vetrarkoss

An Enemy of the People 37 and a Half King’s Game Kissed by Winter

22:00 Augnaráðið Nágrannar/Svona maður Heimurinn Enginn veit

Le Regard Next Door/That kind... The World Nobody Knows

Regnboginn 1

18:00 Sumarást Týndu börnin Beint á vegginn Skjaldbökur geta flogið Óvissubíó

My Summer of Love Lost Children Head On Turtles Can Fly Surprise Film

Regnboginn 2

16:00 Sumarást Skjaldbökur geta flogið Postulínsbrúða Teningnum er kastað

My Summer of Love Turtles Can Fly Porceleain Doll You Bet Your Life

18:00 Landamæra kaffi Fullkominn dagur Eins konar hamingja Týndu börnin Teningnum er kastað 6. Maí Eins konar hamingja Fullkominn dagur Dagrenning

Border Café A Perfect Day Someth. like Happiness Lost Children You Bet Your Life 06/05 Someth. like Happiness A Perfect Day Daybreak

20:00 Epli Adams Teningnum er kastað Geimdraumur Ungur og vitlaus Hákarl í höfðinu Skjaldbökur geta flogið Antares 20:15 Dagrenning Beint á vegginn Sumarást Vinsælasta myndin

Adam’s Apples You Bet Your Life Dreaming of Space Stupid Boy Shark in the Head Antares Daybreak Head On My Summer of Love endursýnd

22:00 Beint á vegginn Eins konar hamingja Postulínsbrúða Geimdraumur Rekkjusögur Hákarl í höfðinu Ungur og vitlaus Rekkjusögur 22:15 Antares Rekkujsögur Landamæra kaffi

Head On Someth. like Happiness Porceleain Doll Dreaming of Space Bed Stories Shark in the Head Stupid Boy Bed Stories Antares Bed Stories Border Café

Tjarnarbíó

15:00 Fædd í vændi Pelikan maðurinn Pelikan maðurinn Pelikan maðurinn

Born Into Brothels Pelicanman Pelicanman Pelicanman

17:00 Járneyjan Keimur af kirsuberjum Orrusta á himnum Ein nótt Nikifor minn Enginn aðskilnaður Fædd í vændi Fædd í vændi Orrusta á himnum

Iron Island Taste of Cherry Battle in Heaven One Night My Nikifor Zero Degrees of Seper. Born Into Brothels Born Into Brothels Battle in Heaven

19:00 Dauði Hr. Lazarescu Nikifor minn Ein nótt Járneyjan Heimavinna Heimavinna Nikifor minn Bölvun Endalok herrabandalags. Network Ein nótt

Death of Mr. Lazarescu My Nikifor One Night Iron Island Homework Homework My Nikifor Tarnation The League of Gentle... Sjónvarpsstöðin One Night

21:00 21:45 Orrusta á himnum Endalok herrabandalags. Bölvun Dauði Hr. Lazarescu Keimur af kirsuberjum Enginn aðskilnaður Miðnætur myndir Heimavinna Bölvun 22:00 Dauði hr. Lazare. Vinsælasta myndin

Battle in Heaven The League of Gentle... Tarnation Death of Mr. Lazarescu Taste of Cherry Zero Degrees of Seper. Midnight Movies Homework Tarnation Death of Mr. Lazarescu endursýnd

00:45 Keðjusagarmorðinginn Endalok herrabandalags. Miðnætur myndir

The Texas Chainsaw The League of Gentle... Midnight Movies

01:15 Nótt uppvakninganna Strokhöfuðleður

Night of the Living Dead Erasor Head
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Heimurinn 

THE WORLD 

Shijie
Zhang Ke Jia
Kína/Japan/Frakkland – China/
Japan/France, 2004
143 mín, 35 mm

Heims-garðurinn er 
skemmtigarður í útjaðri Peking 
þar sem finna má eftirlíkingar af 
frægum kennileitum og 
byggingum víðs vegar að úr 
veröldinni. Þeir sem heimsækja 
garðinn geta því ferðast um 
heiminn án þess að yfirgefa 
Peking-borg. Þar er að finna 
Eiffelturn sem er þriðjungur af 
stærð frummyndarinnar, skakka 
turninn í Pisa, Big Ben og 
egypska píramída. Tao vinnur 
sem sýningarstúlka í skemmti-
garðinum, og dreymir um að 
komast burt. En fólk eins og Tao 
og Taisheng, kærasti hennar, 
sem er öryggisvörður í 
skemmtigarðinum eiga erfitt 
með að fá vegabréf til að 
ferðast frá Kína. Þau hafa því 
allan „heiminn” við fótskör sína 
en líður eins og fuglum í búri. 
Þessi heillandi kvikmynd hefur 
hvarvetna hlotið lof 
gagnrýnenda og var tilnefnd til 
Gullna ljónsins á 
Kvikmyndahátíðinni í 
Feneyjum 2004.

Tao is living out her dreams at 
World Park where visitors can 
see famous international 
monuments without ever 
leaving the Beijing suburbs. The 
pretty young dancer and her 
friends perform daily lavish 
theme park shows among 
replicas of the Taj Mahal, the 
Eiffel Tower, St Mark’s Square, 
Big Ben and the Pyramids. Tao 
and her boyfriend, security 
guard Taisheng, moved into the 
big city from the northern 
provinces a few years ago. Now 
their relationship has come to a 
crossroad. Taisheng becomes 
attracted to Qun, a fashion 
designer he meets on a trip 
back home. Despite the fun and 
magic, even theme park 
microcosms are vulnerable to 
change. For Tao and those 
around her, there will be 
marriage and break-up, loyality 
and infidelity, joy and tragedy. 
Zhang Ke Jia’s fascinating and 
critically acclaimed film was 
nominated for the Golden Lion 
at the 2004 Venice Film 
Festival.

Heilaga stúlkan

HOLY GIRL

La Niña Santa
Lucrecia Martel.
Argentína - Argentina, 2004
106 mín, 35 mm 

Leikstjórinn Lucrecia Martel fæddist í 
Argentínu og hóf að einbeita sér að 
kvikmyndagerð eftir að stuttmynd 
hennar Rey Muerto vann til nokkurra 
alþjóðlegra verðlauna. Martel hefur 
leikstýrt nokkrum heimildarmyndum, 
stjórnað barnatíma og vann árið 1999 
Sundance/NHK verðlaunin fyrir 
handrit sitt La Ciénaga.

Lucrecia Martel was born in Argentina 
and didn’t pursue film-making 
seriously until after her short film Rey 
Muerto won several international 
awards.  Martel has directed various 
documentaries and a children’s 
television programme, and her 
screenplay for La Ciénaga won the 
1999 Sundance/NHK Filmmakers 
Award.

Eftir kóræfingu í bænum 
Ciénaga hittast stelpurnar og 
ræða um trú og köllun. Á milli 
umræðna hvíslast vinkonurnar 
Amalia og Josefina á um kossa 
og listina að kyssa. Josefina er 
frá mjög íhaldssamri fjölskyldu, 
en ekki langt frá heimili hennar 
er niðurnídda hótel,Temas, sem 
er í eigu fjölskyldu Ameliu. Þar 
býr hún með fráskyldri móður 
sinni Helenu og öðrum 
fjölskyldumeðlimum. Þegar 
læknirinn Jano kemur í bæinn til 
að taka þátt ráðstefnu telur 
Amelia sig hafa fundið sína 
köllun og ætlar að forða honum 
frá syndinni þ.e. móður sinni. 
Flækist Jano óviljandi í vef 
góðra fyrirætlana sem verður til 
þess að veröld hans smám 
saman hrynur. Heilaga stúlkan 
hefur fengið lofsamlega dóma 
þar sem hún hefur verið sýnd 
og var m.a. útnefnd til 
Gullpálmans í Cannés á síðasta 
ári. Einn af framleiðendum 
myndarinnar er enginn annar 
en hinn nafntogaði leikstjóri 
Pedro Almodóvar.

After choir rehearsals in the 
town of La Ciénaga, two girls 
discuss faith and vocation, and 
in between discussions whisper 
about the art of kissing.  
Josefina is from a conservative 
family who lives near the run-
down Hotel Termas run by 
Amelia’s family.  Amelia lives 
there with her divorced mother 
Helen and the rest of the family.  
When Dr. Jano comes to town 
for a conference, Amelia 
believes she’s found her calling 
– saving him from sin, i.e., from 
her mother. Dr. Jano finds 
himself unwittingly caught up in 
a web of good intentions, which 
slowly brings his world to the 
brink of collapse. Holy Girl has 
been highly praised wherever 
it’s been shown and was, for 
instance, nominated for the 
Palme d’Or at Cannes last 
year. One of the film’s 
producers is none other than 
the renowned director Pedro 
Almodóvar.

George Michael: 
Önnur saga

GEORGE MICHAEL: 
A DIFFERENT STORY

Southan Morris
Bretland/UK, 2005
95mín, 35mm
Heimildarmynd - Documentary

Southan Morris hefur bæði leikstýrt 
og framleitt fjölda heimildarmynda 
fyrir hinar ýmsu sjónvarpsstöðvar, þó 
aðallega breska ríkissjónvarpið (BBC). 
Hann lærði til verka hjá BBC og hefur 
margoft verið tilnefndur til verðlauna 
fyrir verk sín.

Southan Morris is a well-respected, 
BBC-trained director and producer. 
He has worked on a range of 
programmes for BBC and other 
networks. He has been nominated 
many times for his work. 

George Michael: Önnur saga er 
heimildarmynd um söngvarann, 
listamanninn og fyrrum Wham!-
meðliminn George Michael. 
Margt hefur verið sagt og 
skrifað um George Michael í 
gegnum tíðina, en að þessu 
sinni er sagan sögð frá 
sjónarhorni hans. 
Í myndinni ræðir George 
opinskátt um líf sitt, skin þess 
og skúri. Hann segir frá uppeldi 
sínu og móður sinni heitinni 
sem hafði mikil áhrif á hann. 
George talar einnig um 
frægðina, friðhelgi einkalífsins, 
deiluna við útgáfurisann Sony, 
og segir frá vandræðum sínum 
þegar hann var handtekinn fyrir 
ósæmilega hegðun á 
almenningssalerni. En hann talar 
líka um velgengina, sólóferilinn, 
og Wham! Það á eflaust eftir að 
kæta marga aðdáendur að sjá 
Georg og Andrew Ridgeley, 
félaga hans úr Wham! þar sem 
þeir rifja upp gömlu árin. Auk 
þess ræða margir þekktir 
einstaklingar um samskipti sín 
við George. Þar má helst nefna 
Sting, Elton John, Mariah Carey, 
Noel Gallagher, Simon Cowell, 
Geri Halliwel og fleiri. 

George Michael: A Different 
Story is a documentary about 
the singer, artist and ex-Wham! 
member George Michael. Much 
has been said and written about 
George Michael over the years, 
but this time the story is told 
from his prespective.
George talks honestly about his 
life, his personal gains and 
losses. He talks about his 
upbringing, and his late mother 
who had a great impact on him. 
George also talks about his 
public life versus private, his 
war with Sony, and the time he 
was arrested for indecent 
behavior in a public toilet. But 
he also talks about his success, 
his solo career and Wham!. For 
many fans, the most wonderful 
moment will be seeing George 
reunited with his ex-Wham! 
partner Andrew Ridgeley, as 
they undertake a joint interview 
for the first time in 20 years. 
Many celebrities discuss their 
relationship with George: Sting, 
Elton John, Mariah Carey, Noel 
Gallagher, Simon Cowell, Geri 
Halliwel and more.

Hrein

CLEAN

Olivier Assayas
Frakkland/Bretland/Kanada - 
France/UK/Canada, 2004
110 mín, 35mm 

Olivier Assayas er einn af 
hæfileikaríkustu leikstjórum 
Frakklands. Hann fæddist í París árið 
1955 og nam við Ecole des Beaux 
Arts. Hann hefur unnið til fjölda 
verðlauna fyrir verk sín.

Olivier Assayas is one of France’s 
most gifted film directors. Born in 
Paris in 1955, he studied at the Ecole 
des Beaux Arts in Paris. He has 
received numerous awards for his 
work.

Í þessari kraftmiklu mynd eftir 
hinn virta leikstjóra Olivier 
Assayas fara hinir frábæru 
leikarar Nick Nolte, Maggie 
Cheung og Betraice Delle með 
aðalhlutverk. Þar segir frá Emily 
sem gengur með þann draum 
að verða söngkona, að vera 
góð móðir og að ná sér eftir 
voveiflegt fráfall ástmannsins 
Lee. Emily hefur sigrast á 
eiturlyfjafíkn og vonast til að 
geta fengið son sinn aftur til sín 
sem eru í umsjá foreldra Lee, en 
þau kenna henni um dauða 
sonar síns. Hrein var tilnefnd til 
Gullpálmans á 
Kvikmyndahátíðinni í Cannes 
árið 2004 og vann verðlaun 
fyrir bestu kvikmyndatöku. 
Maggie Cheung hreppti 
jafnframt verðlaun sem besta 
leikkona í aðalhlutverki. 

From the critically acclaimed 
director Olivier Assayas comes 
an engaging film starring 
Maggie Cheug, Nick Nolte and 
Beatrice Dalle. Emily is a 
woman who wrestles with her 
dream to become a singer, to 
be fit as a mother and to carry 
on her daily life without her 
partner Lee. Her past is riddled 
with drugs and regrets, the 
result of which left Lee dead 
and landed Emily with a six-
month jail sentence. The only 
thing she desires for the future 
is a loving relationship with her 
son Jay, who is being cared for 
by Lee’s parents. The film 
follows Emily as she battles for 
a place in a world reluctant to 
forget the woman she was and 
unwilling to accept the woman 
she longs to be. Clean was 
nominated for the Golden 
Palm and won Best Actress 
and Best Cinematography 
Awards at the 2004 Cannes 
Film Festival.
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Hræddur/Helgur

SCAREDSACRED

Velcrow Ripper
Kanada/Canada, 2004
105 mín, 35mm
Heimildarmynd - Documentary

Velcrow Ripper er 
kvikmyndagerðarmaður, rithöfundur, 
vefhönnuður og hljóðhönnuður. Hann 
hefur leikstýrt yfir þrjátíu myndum og 
myndböndum, bæði leiknum- og 
heimildarmyndum. Ripper hefur unnið 
meira en tuttugu verðlaun á ferli 
sínum, þ.á.m. verðlaun kanadísku 
kvikmyndaakademíunnar.

Velcrow Ripper is a Canadian Award 
winning filmmaker, writer, web artist, 
and sound designer. He has directed 
over thirty films and videos, both 
fiction and issue-oriented document-
ary, often with an experimental edge. 
His films have won over twenty 
awards.

Þegar að lok árþúsundsins 
nálgaðist fóru að heyrast raddir 
um að heimsendir væri í nánd. 
Við þær aðstæður fór kanadíski 
kvikmyndagerðarmaðurinn 
Velcrow Ripper í fimm ára 
ferðalag um heiminn með eina 
spurningu í farteskinu: Hvað 
gerist ef við fögnum óttanum í 
stað þess að flýja hann? Ripper 
ferðast um rústir átakasvæða í 
leit að von þar sem að lengi 
hefur ríkt vonleysi. Hann fer til 
jarðsprengjusvæða Kambódíu, 
til hins stríðshrjáða Afganistan, 
að rústum tvíburaturnanna í 
New York, til Bosníu, Hiroshima, 
Ísrael, Palestínu o.fl. Í Kambódíu 
hittir hann Aki Ra, dreng sem 
var neyddur til að koma fyrir 
jarðsprengjum, en gengur nú 
um með tréprik að vopni og 
fjarlægir þúsundir sprengja á ári 
hverju. Á hverjum stað kynnist 
hann svipuðu fólki; fólki sem 
hefur lífsneistann að leiðarljósi 
og segir sögur af stórkostlegum 
bata þeirra sem hafa horfst í 
augu haturs og illsku. 
Kvikmyndin hlaut sérstaka 
viðurkenningu dómnefndar á 
kvikmyndahátíðinni í Toronto í 
fyrra. 

In a world teetering on the 
edge of self-destruction, award-
winning filmmaker Velcrow 
Ripper sets out on a unique 
pilgrimage. Visiting the ‘Ground 
Zeros’ of the planet, he asks if 
it’s possible to find hope in the 
darkest moments of human 
history. Ripper travels to the 
minefields of Cambodia, war-
torn Afghanistan, the toxic 
wasteland of Bhopal, post-9/11 
New York, Bosnia, Hiroshima, 
Israel and Palestine. This 
powerful documentary captures 
his five-year odyssey to discover 
if humanity can transform the 
‘scared’ into the ‘sacred’. Deep 
in the jungles of Cambodia, 
Ripper meets Aki Ra, a child 
soldier forced to lay landmines 
for the Khmer Rouge. Today Aki 
wanders his ravaged country 
with a simple wooden stick, 
decommissioning thousands of 
mines each year. This is just one 
example, as in each Ground 
Zero, he unearths unforgettable 
stories of survival, ritual, 
resilience and recovery.
The film received a Special 
Jury Citation at Toronto 
International Film Festival last 
year.

Nikifor minn

MY NIKIFOR

Mój Nikifor
Krzysztof Krauze 
Pólland – Poland, 2004
97 mín, SP Beta.

Krzysztof Krauze fæddist í Varsjá árið 
1953. Hann nam við 
Kvikmyndaskólann í Lodz og 
útskrifaðist þaðan árið 1978. Hann 
hefur hlotið fjölmörg verðlaun fyrir 
verk sín.

Krzysztof Krauze, director and 
screenwriter, was born in Warsaw in 
1953. He studied at the State Film 
School in Lodz, where he graduated 
in 1978 from the Cinematography 
Faculty. He has directed since 1978 
and won many awards for his work.
 

Nikifor minn gerist á 7. áratug 
síðustu aldar í Krynica í Póllandi. 
Hún byggist á raunverulegum 
atburðum og segir frá síðustu 
átta árum í lífi pólska listmál-
arans Nikifor, en hann var einn 
forvígsmanna naívismans 
svokallaða. Nikifor er fátækur, 
gamall maður sem kemur fólki 
undarlega fyrir sjónir. Hann er 
sjálfmenntaður listmálari, en 
verk hans fá ekki góða dóma 
hjá íbúum Krynica. Dag einn 
gengur Nikifor óboðinn inn í 
vinnustofu málarans Marian 
Wlosinski, og byrjar að mála. 
Wlosinski er að undirbúa fyrstu 
einkasýningu sína og má ekki 
við truflun. Wlosinski uppgötvar 
þó fljótlega hæfileika Nikifors, 
og tekur hann upp á arma sína. 
Við það gjörbreytist líf Wlosinski 
og hann er tilbúinn að gefa feril 
sinn upp á bátinn til að geta 
annast Nikifor. Nikifor minn 
hlaut nýverið verðlaun á hinni 
virtu kvikmyndahátíð Karlovy 
Vary, fyrir bestu mynd og 
bestu leikstjórn. Krystyna 
Feldman, hlaut jafnframt 
verðlaun sem besta leikkona 
í aðalhlutverki. 

My Nikifor is set in the sixties in 
Krynica, Polland. It is based on 
real events and describes the 
last eight years in the life of the 
Polish artist Nikifor, who was 
one of the protagonists of 
naivism. Nikifor is an indigent, 
strange, old man. He is a self-
taught painter but his work is 
not well-received among the 
people in Krynica. One day 
Nikifor enters Marian Wlosinski 
studio uninvited, and starts 
painting. Wlosinski, who is a 
painter, is busy preparing his 
first solo exhibition and is not 
happy about the intrusion. But 
he soon discovers Nikifor’s 
talent and takes him under his 
wing. Wlosinski life changes 
durection and he is willing to 
give up his career to take care 
of Nikifor. My Nikifor recently 
received an adward in the 
prestigious Karlovy Vary Film 
Festival for Best film and Best 
Direction. Krystyna Feldman 
also won the Best Actress 
Award. 

Kóngakapall

KING’S GAME

Kongekabale
Nikolaj Arcel
Danmörk – Denmark, 2004
103 min, 35 mm.

Nikolaj Arcel er fæddur árið 1972, og 
útskrifaðist sem leikstjóri frá 
Kvikmyndaskólanum í Danmörku árið 
2001. Útskriftarverkefni hans, 
kvikmyndin Woyzeck’s Last Symphony 
hlaut verðlaun á kvikmyndahátíðinni í 
München árið 2001.

Nikolaj Arcel was born in 1972 and 
graduated from The National Film 
School of Denmark’s directing course 
in 2001. His graduation film 
Woyzeck’s Last Symphony won the 
Jury prize at the film festival in 
Munich 2001.

Kóngakapall er æsispennandi 
mynd sem segir frá ungum og 
metnaðarfullum blaðamanni, 
Ulrik Torp, sem verður vitni að 
miskunnarlausri valdabaráttu 
milli æðstu ráðamanna í 
heimalandi sínu. Aðeins þremur 
vikum fyrir kosningar verður 
alvarlegt bílslys sem leiðtogi 
eins stærsta stjórnmálaflokksins 
er talinn eiga aðild að. Ýmsar 
getgátur um tildrög slyssins 
vaða uppi í fjölmiðlum og það 
setur allt á annan endann í 
stjórnmálaheiminum. Ulrik er 
staðráðinn í að komast að 
sannleikanum, og smám saman 
kemst hann á snoðir um 
samsæri sem núverandi 
forsætisráðherrann er flæktur í. 
Hvorki sjórnmálamenn né 
samstarfsmenn Ulriks taka mark 
á því sem hann hefur að segja, 
og þegar kosningadagurinn 
nálgast, stendur hann frammi 
fyrir að heyja baráttuna gegn 
yfirvaldinu einn síns liðs. Myndin 
hlaut verðlaun á kvikmynda-
hátíðinni í Viareggio, Ítalíu fyrir 
besta kvikmyndahandrit og eftir 
aðeins þrjár vikur í sýningu hafði 
10 prósent dönsku þjóðarinnar 
séð Kóngakapall. 

King’s Game is a thrilling movie 
about a young and ambitious 
journalist, Ulrik Torp, who 
witnesses a brutal struggle for 
power in the Midparty’s ranks. 
Only three weeks before 
general elections, the leader of 
one of the country’s largest 
parties is involved in a bad car 
accident. A flurry of lies and 
media speculation surround the 
incident and the political scene 
is thrown into disarray. Ulrik is 
determined to find the truth 
and slowly uncovers a cynical 
plot that involves the country’s 
incumbent Prime Minister. But 
no one will listen to him, neither 
his colleagues nor the politic-
ians, and as election day draws 
near, Ulrik finds himself alone, 
battling against the people in 
power.  King’s Game is in high 
demand at festivals, was seen 
by 10% of the Danish populat-
ion in its first 12 weeks, and 
won Best Screenplay at 
Viareggio.

Martröð Darwins

DARWIN’S 
NIGHTMARE

Hubert Sauper
Austurríki/Belgía/Frakkland – 
Austria/Belgium/France, 2004
107 mín, 35mm
Heimildarmynd - Documentary

Hubert Sauper er fæddur í austurrísku 
ölpunum. Hann hefur starfað í 
Bretlandi, Ítalíu, Bandaríkjunum og sl. 
tíu ár í Frakklandi. Hann lærði 
kvikmyndagerð í Vín og í París. 
Hubert kennir kvikmyndagerð beggja 
vegna Atlantshafsins. Síðustu tvær 
myndir hans hafa unnið yfir tólf 
verðlaun víðsvegar um heiminn.

Hubert Sauper was born in a village 
of Tyrol in the Austrian Alps. He lived 
in the UK, Italy, the USA, and since 
ten years in France. He studied film 
directing in Vienna and in Paris. 
Hubert teaches film classes in Europe 
and USA. The last two documentaries 
he wrote and directed were awarded 
twelve International Film Prizes. 

Á sjöunda áratugnum var Nílar-
aborranum sleppt í Viktoríuvatn 
í Tansaníu. Ekki leið á löngu þar 
til fiskurinn hafði fjölgað sér 
stórkostlega og eytt öllu lífríki 
sem var fyrir í vatninu. En Nílar-
aborrinn varð líka að helstu 
útflutningsvöru þessa fátæka 
héraðs. Á hverjum degi fljúga 
rússneskar vöruflutningavélar 
með 500 tonn af fiski til Evrópu 
og Japan, en skilja ekkert eftir 
handa heimamönnum. Við 
strendur vatnsins hefur sprottið 
upp samfélag fiskimanna, 
flugmanna, vændiskvenna og 
eftirlitsmanna, þar sem fátækt, 
áfengissýki, glæpir og dauðsföll 
vegna eyðni eru daglegt brauð. 
Þó Martröð Darwins skoði 
eingöngu þennan smáheim við 
Viktoríuvatn segir hún í raun þá 
sögu hnattvæðingarinnar sem 
sjaldan heyrist. „Ég reyndi að 
láta sögu „hæfasta“ fisksins 
endurspegla hið nýja hnattræna 
skipulag. Ég hefði getað gert 
sömu mynd í Sierra Leone, 
nema þar væri fiskurinn 
demantar. Í Hondúras væru það 
bananar og í Líbýu, Nígeríu eða 
Angola hráolía,“ segir 
leikstjórinn Hubert Sauper.

During the sixties the Nile perch 
was introduced into Lake 
Victoria, the largest tropical lake 
in the world. This predator 
multiplied to such an extent 
that it destroyed every living 
creature in its path. However, it 
also became a source of 
subsistence and major export 
for this poor region. Russian 
cargo planes fly out 500 tones 
of fish to Europe and Japan on 
a daily basis, often bringing 
weapons back illegally. 
Appalling work colonies sprang 
up on the shores of the lake 
where the local population falls 
victim to AIDS, alcohol and 
crime. Although Hubert 
Sauper’s documentary focuses 
on a microcosm at Lake 
Victoria, it speaks urgently on 
the global problems of the 
contemporary world. Sauper 
and a colleague conducted 
interviews with many people in 
difficult conditions and under 
various covers: from Russian 
and Ukrainian pilots, to night 
watchmen and a prostitute, to 
owners of fisheries, and 
officials.
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Okkar arfur

WHAT REMAINS 
OF US

Ce qu’il reste de nous
Hugo Latulippe & François 
Prèvost
Kanada – Canada, 2004
77 mín, 35mm
Heimildarmynd – Documentary

François Prèvost starfar sem læknir 
milli þess sem hann heimsækir Tíbet. 
Hugo Latulippe hefur leikstýrt yfir 60 
stuttmyndum og heimildarmyndum. 
Kvikmyndin hans Beikon: Kvikmyndin 
frá árinu 2001 vakti mikla athygli. 
Prèvost og Latulippe unnu skýrslu fyrir 
kanadíska tímaritið Le Point sem varð 
innblástur Okkar arfs.

François Prévost divides his time 
between his medical practice and his 
travels to Tibet. Hugo Latulippe has 
made over 60 short films and 
documentaries. His film Bacon: The 
Film (2001) sparked intense public 
debate. Prévost and Latulippe 
produced the report that inspired this 
film for the Radio-Canada news 
magazine Le Point.

Okkar arfur er afrakstur ferðar 
tíbetsku flóttakonunnar Kalsang 
Dolma til Tíbet á árunum 1996 
til 2004, en árið 1996 flutti hún 
þorpsbúum í Himalayafjöllum 
skilaboð frá Dalai Lama. 
Munkurinn Dalai Lama er 
andlegur leiðtogi Tíbet en hann 
var neyddur í útlegð árið 1959 
er kínversk stjórnvöld tóku 
yfirráðin þar, og hann var 
skilgreindur sem ógn við 
þjóðaröryggi. Hann hefur 
aðsetur í Indlandi og hefur ekki 
talað við þjóð sína í tæp 50 ár. 
Kalsang Dolma er búsett í 
Quebec í Kanada og var myndin 
gerð án vitundar kínverskra 
stjórnvalda með hjálp leynilegra 
tökuvéla. What Remains of Us 
fjallar um ferðina og viðbrögð 
íbúa Tíbet við skilaboðunum, en 
veitir jafnframt óviðjafnanlega 
innsýn í brotakennda tilveru 
Tíbetbúa eftir 50 ára yfirráð 
Kínverja. Sýning myndarinnar er 
mikill viðburður því aðeins örfá 
eintök eru til í heiminum sem 
fást einungis sýnd gegn 
ströngum öryggiskröfum sem 
eru settar til að vernda þá sem 
fram koma í myndinni.

Forced to seek refuge in India 
and still viewed by China as a 
threat to national security, the 
Dalai Lama had never returned 
to Lhasa. For 50 years, he had 
been prevented from crossing 
the mountains separating him 
from his homeland. For 50 
years, he had not spoken direct-
ly to Tibetans inside the 
country. Kalsang Dolma, a 
young Tibetan refugee in 
Quebec, crosses the Himalayas. 
Into the largest prison in the 
world, she carries a video 
message recorded by the 
spiritual and political leader of 
Tibetans. Families gather 
around the tiny screen, 
transfixed, and, in a rare event, 
the voices of this fragile people 
under the yoke of suffering 
reach us from across the 
distance. This film was shot 
without the knowledge of the 
Chinese authorities, using small 
digital cameras, over nearly a 
dozen secret forays into Tibet 
between 1996 and 2004.

Strengir

STRINGS

Anders Rønnow-Klarlund
Danmörk - Denmark, 2004
88 mín, 35 mm

Anders Rønnow-Klarlund er fæddur 
árið 1971 í Danmörku. Hann byrjaði 
að vinna í útvarpi og framleiða 
sjónvarpsefni, en snéri sér svo að 
leikstjórn. Hann leikstýrði m.a. fjórum 
þáttum úr vinsælu sjónvarpsseríunni 
Taxa. Strengir er þriðja mynd hans í 
fullri lengd.

Anders Rønnow-Klarlund was born in 
1971 in Denmark. Prior to filmmaking 
he worked in radio and as a television 
producer. He has directed four 
episodes of the popular television 
series Taxa. Strings is his third feature 
film.

Strengir  er óvenjuleg, 
dramatísk og spennandi 
fantasíumynd fyrir börn og 
fullorðna. Við fyrstu sýn virðist 
Strengir vera hefðbundin 
ævintýramynd, en er frábrugðin 
að því leyti að allar sögupersón-
urnar eru strengjabrúður. Allir 
strengir eru sýnilegir og gegna 
mikilvægu hlutverki í sögunni, 
t.d. er strengjabrúða drepin 
með því að klippa á “höfuð” 
strenginn. Þetta er fyrsta 
myndin í fullri lengd sem er 
gerð um strengjabrúður, og var 
fjögur ár í vinnslu. Myndin er um 
konungssoninn Hal Tara sem 
leggur upp í ferðalag til að 
hefna dauða föður síns. Á leið 
sinni lærir hann margt um fólkið 
sitt og finnur ástina þar sem 
hann á síst von á henni. Sagan 
segir frá ótrúlegu ævintýri Hal 
Tara, hugrekkinu, hættunum 
sem bíða hans, ástinni, hatrinu, 
og örlögum hans.
Strengir hefur verið tilnefnd til 
fjölda verðlauna og hlaut meðal 
annars verðlaun sem besta 
evrópska fantasíumyndin á 
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni 
á Spáni, 2004.

Strings is an extraordinary, 
dramatic and exciting fantasy 
film for children and adults. At 
first sight, Strings looks like a 
traditional fairy tale, but what 
makes it unique are the 
marionettes. All the strings are 
visible and are very important 
to the story, for example the 
way to kill another puppet is to 
cut their “head-string”. This is 
the first fully integrated 
marionette film ever made – a 
process that took four years. 
The story is about a king’s son, 
Hal Tara, who sets out on an 
adventurous journey to avenge 
the death of his father. On his 
way he discovers the truth 
about his own people and finds 
love where he least expected. 
This is a story about Hel Tara’s 
unbelievable adventure, the 
courage, the danger that awaits 
him, the love, hate and his 
destiny. Strings has been 
nominated for several awards, 
and won the Grand Prize of 
European Fantasy Film in the 
internatonial film festival in 
Spain, 2004.

Töfrakastali 
Howls

HOWL’S MOVING 
CASTLE 

Hauru no ugoku shiro
Hayao Miyazaki 
Japan, 2004
119 mín, 35 mm

Á ferli sínum hefur Hayao Miyazaki 
unnið til meira en 30 mismunandi 
verðlauna fyrir verk sín. Það eru alltaf 
stórtíðindi í kvikmyndaheiminum 
þegar ný mynd frá meistara Myiazaki 
er frumsýnd, en nýverið hafa 
Vesturlandabúar séð perlur úr 
kvikmyndaferils hans eins og My 
Neighbor Totoro, Porco Rosso og 
Princess Mononoke. 

Hayao Miyazaki has received more 
than 30 awards for his work. It’s 
always a big event when a new 
Miyazaki film is premièred, and yet it’s 
only recently that western audiences 
have seen Miyazaki works such as My 
Neighbor Totoro, Porco Rosso and 
Princess Mononoke.

Hinn ástsæli teiknimyndar-
gerðarmaður Hayao Miyazaki 
sem vann til Óskarsverðlaun-
anna fyrir myndina Spirited 
Away árið 2003 er hér á ferðinni 
með sína nýjustu mynd, Töfra-
kastala Howls. Eins og áður sló 
hún öll aðsóknarmet í heima-
landinu og var í efstu sætum 
vinsældarlistans frá nóvember 
fram til febrúar. Myndin segir frá 
hinni átján ára gömlu Sophie, 
en norn lagði þau álög á hana 
að hún skyldi festast í líkama 
gamallar konu og ekki geta sagt 
neinum frá því. Sophie leggur á 
sig langt og strangt ferðalag til 
að losna undan álögunum og 
endar í fljúgandi kastala 
myndarlega unga galdramanns-
ins Howl. Þar vingast hún við 
eldskratta, Calcifer að nafni, 
sem lofar því að koma henni í 
sitt gamla horf ef hún hjálpar 
honum að losna undan samn-
ingi hans við Howl, en auðvitað 
getur hann ekki sagt henni 
hvernig hún eigi að leysa það 
verkefni af hendi. Myndin 
keppti um Gullna ljónið á 
kvikmyndahátíðinni í Feneyjum 
árið 2004.

Beloved animator Hayao 
Miyazaki, who won an Oscar for 
his film Spirited Away, is back 
again with his latest film, Howl’s 
Moving Castle. As before, his 
film has broken attendance 
records in Japan and was the 
most popular film from 
November to February.  The 
picture tells the story of 18-
year-old Sophie who is 
transformed into an old woman 
when a witch casts a spell on 
her.  Sophie sets out on a 
strange, long journey in a quest 
to break the spell and finds 
herself at the ‘moving castle’ of 
the handsome wizard Howl.  
There she befriends Calcifer the 
fire demon who promises to 
change her back if only she 
helps him break his ties with 
Howl – but of course he cannot 
tell her how she might achieve 
this. The film was nominated for 
the Golden Lion at the 2004 
Venice Film Festival.

Antares

ANTARES 

Götz Spielmann
Austurríki – Austria, 2004
119 mín, 35mm

Götz Spielmann fæddist árið 1961 í 
Austurríki. Hann lærði leikstjórn og 
handritsskrif við Kvikmyndaskóla Vínar. 
Hann hefur gert stuttmyndir og 
kvikmyndir í fullri lengd sem hafa verið 
sýndar og unnið til verðlauna á 
kvikmyndahátíðum. Hann býr og 
starfar í Vín.

Gotz Spielmann was born in Austria in 
1961. He entered the Vienna Film 
Academy in 1989, where he studied 
direction and screenwriting. His short 
and feature films have been screened 
and won awards at numerous festivals. 
He lives and works in Vienna.

Titill myndarinnar vísar til 
björtustu stjörnunnar í sporð-
drekamerkinu – stjörnumerkið 
sem tengt er við ástríðu, 
kynferði, öfund og vald. Myndin 
segir sögu þriggja para og 
fléttast örlög þeirra saman á 
óvæntan hátt. Alex og Nicole 
eru skilin, en Alex á erfitt með 
að sleppa hendi af fortíðinni. 
Sonja er ófrísk og verður 
stöðugt afbrýðisamari út í 
eiginmann sinn Marco. Eva er 
trygglynd eiginkona og móðir, 
en er smám saman að missa 
tökin á lífinu eftir ástarævintýri 
með Thomasz. Með því að segja 
sögu þessara þriggja para, 
kannar Spielmann öflin sem 
tengja fólk saman. Kynferðislega 
opinská kvikmynd sem var valin 
til verðlauna á kvikmynda-
hátíðinni í Locarno 2004.

The film’s title refers the 
brightest star in Scorpio – the 
astrological sign associated with 
passion, sexuality, jealousy and 
force. Appropriately, the film is 
about the extremes of joy and 
anguish to which love can lead. 
Alex and Nicole are divorced, 
but Alex cannot let go of what is 
past. Sonja is facing tough times 
because of her pregnancy and 
becoming wildly jealous of her 
husband Marco; while Eva, a 
loyal wife and mother, has her 
life turned upside down by a 
fling with Thomasz. In telling the 
stories of three couples, 
Spielmann explores the forces 
beyond sexual attraction that 
bring people together. A 
sexually explicit film that was 
nominated for the Golden 
Leopard at the Locarno 
International Film Festival.
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Dauði herra 
Lazarescu

THE DEATH OF MR. 
LAZARESCU

Moartea domnului 
Lazarescu

Cristi Puiu
Rúmenía - Romania, 2005
154 mín, SP Beta

Cristi Puiu fæddist í Búkarest og lærði 
málaralist í École Supérieure d’Arts 
Visuels í Genf, þar sem hann vann 
jafnframt að kvikmmyndagerð. Að 
námi loknu hélt hann aftur Rúmeníu 
og stundaði listmálun, skrifaði handrit 
með Razvan Radulescu og leikstýrði 
fyrstu kvikmynd sinni í fullri lengdi. 
Dauði herra Lazarescu er önnur mynd 
hans.

Cristi Puiu was born in Bucharest and 
studied painting at the École 
Supérieure d’Arts Visuels in Geneva. 
He made several short films and 
documentaries during his studies and, 
after returning to Romania, continued 
painting, co-wrote scripts with Razvan 
Radulescu and directed his first 
feature. The Death of Mr. Lazarescu is 
his second feature film.

Saga hins hrjáða eldri borgara 
Dante Remus Lazarescu og 
vonlausrar leitar hans að 
læknisaðstoð um næturbil í 
Búkarest varð óvæntur smellur á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes 
þetta árið. Dauði herra 
Lazarescu, önnur mynd 
leikstjórans Cristi Puiu áorkar 
miklu: Augnablik fyrir augnablik 
gæðir myndin sorgmæta og 
brjóstumkennanlega reynslu hins 
hruma herra Lazarescu mikilvægi 
stórbrotinnar ævintýraferðar.
Herra Lazarescu hringir á sjúkra-
bíl um nótt vegna uppkasta og 
höfuðverkjar. Í fylgd sjúkra-
flutningamannsins Miora 
(Luminga Gheorghiu sem birtist í 
myndunum Code inconnu og Le 
Temps du loup eftir Michael 
Haneke), fer hann frá einum 
uppteknum lækni til annars, 
einum yfirfylltum spítala til 
annars þar til líf hans fjarar smám 
saman út.
Myndin er nánast tekin upp í 
rauntíma í dæmigerðum 
rúmenskum hægagangi líkt og 
Puiu sjálfur hefur lýst yfir. 
Myndin inniheldur einnig þann 
svarta húmor sem einkennt hefur 
austur-evrópska kvikmyndagerð. 
Vann hin virtu Un Certain 
Regard verðlaun á kvikmynda-
hátíðinni í Cannes árið 2005.

The story of bedraggled senior 
citizen Dante Remus Lazarescu 
and his Sisyphean quest for 
proper medical attention over 
one night in Bucharest was a 
sleeper hit at this year’s Festival 
de Cannes. The Death of Mr. 
Lazarescu, the second feature by 
director Cristi Puiu, accomplis-
hes no small feat: it invests the 
sad and pitiable moment-to-
moment experiences of the 
ailing Mr. Lazarescu with the 
gravitas of an epic odyssey. Mr. 
Lazarescu calls the ambulance 
one night after vomiting and 
suffering headaches. 
Accompanied by medic Mioara, 
he is taken from overworked 
doctor to overworked doctor, 
crowded hospital to crowded 
hospital, as his life slowly drains 
away. Shot in close to real time 
and described by Puiu as 
exhibiting a “typically Romanian 
slowness that builds palpable 
suspense”, the film is also 
punctuated by a dark humour 
familiar from Eastern European 
cinema. Won the Un Certain 
Regard award at the Cannes 
Film Festival in 2005.

Einskonar 
hamingja

SOMETHING 
LIKE HAPPINESS

Stetsí
Bohdan Sláma
Tékkland/Þýskaland -  Czeck 
Republic/Germany, 2005
100 mín, 35mm

EVRÓPUFRUMSÝNING
EUROPEAN PREMIERE

Bohdan Sláma was born in Opava in 
the Czech Republic. He studied at the 
Film and Television School of the 
Academy of Performing Arts (FAMU) 
in Prague. Something Like Happiness 
is his third feature.

Bohdan Sláma fæddist í Opava í 
Tékklandi. Hann lærði við kvikmynda- 
og sjónvarpsakademíuna í Prag 
(FAMU) og hefur unnið til virtra 
verðlauna fyrir verk sín. Einhvers konar 
hamingja er hans þriðja kvikmynd.

Önnur mynd tékklenska 
leikstjórans Bohdan Sláma, Wild 
Bees, boðaði komu ungs 
athyglisverðs kvikmyndagerðar-
manns. Stíll hans minnti mjög á 
tékknesku nýbylgjuna á 7. 
áratugnum en frumkvöðlar 
hennar voru snillingar á borð við 
Milos Forman, Jirí Menzel og 
Jan Nemec. Einskonar hamingja 
heldur Sláma áfram að þróa stíl 
sinn og persónusköpun enn 
frekar. Myndin gerist í úthverfi 
lítillar tékkneskrar borgar sem er 
ekki langt frá stærstu efnaverk-
smiðju landsins og gefur okkur 
innsýn í líf nokkurra persóna. 
Monika vinnur í smávöruverslun 
og bíður eftir því að kærastinn 
hennar George sendi boð á eftir 
henni um að koma til hans í 
Bandaríkjunum. Besti vinur 
hennar Tonik, elskar hana á laun. 
Líf Moniku og Tonik breytist 
skyndilega þegar þau þurfa að 
taka að sér börn vinkonu sem 
lögð er inn á geðsjúkrahús. 
Ógleymlanleg saga sem fjallar 
um það hvernig hamingja og 
lífsfylling geta leynst á 
ólíklegustu stöðum. 

Bohdan Sláma’s acclaimed 
breakthrough feature Wild Bees 
signaled the arrival of an 
exciting young director whose 
style hearkened back to the 
Czech New Wave of the sixties. 
In Something Like Happiness 
Sláma continues his wry, quirky 
exploration of the search for 
love and contentment by those 
living on the sombre fringes of 
the Czech Republic. Monika, 
Tonik and Dasha are friends from 
the same housing project in the 
industrial suburbs of a small 
Czech city, near the biggest 
chemical factory in the country. 
When Dasha is hospitalized for 
psychiatric treatment, Monika 
and Tonik take over her 
parenting duties and their lives 
begin to change for the better. 
But will this state of emergency 
be enough to open the eyes of 
these lost souls to all of life’s 
potential? Sláma’s endearing 
drama proves that happiness 
and fulfillment can come when 
and where they are least 
expected. 

 

Fullkominn dagur

A PERFECT DAY

Joana Hadjithomas & Khalil 
Joreige 
Líbanon/ Frakkland/Þýskaland – 
Lebanon/France/Germany, 2005
88 mín, 35mm

Joana Hadjithomas og Khalil Joreige 
fæddust í Beirút og hafa unnið lengi 
saman. Þau lærðu leiklist, bókmenntir 
og listir áður en þau fóru að vinna í 
sjónrænum miðlum og myndatöku.  
Þau skrifa einnig reglulega greinar og 
kenna við University Saint-Joseph í 
Beirút. Fullkominn dagur er önnur 
mynd þeirra í fullri lengd.

Joana Hadjithomas and Khalil Joreige 
were born in Beirut and have worked 
together extensively. They studied 
theatre, literature and art before 
working in video and photographic 
installations. They also regularly write 
journal articles and teach at the 
University Saint-Joseph in Beirut. A 
Perfect Day is their second feature 
film.

Fullkominn dagur er hugleiðing 
um áhrif líbönsku 
borgarastyrjaldarinnar eftir tvo 
af áhugaverðustu sjónlista- og 
kvikmyndagerðarmönnum sem 
vinna á því svæði í dag: Khalil 
Joreige and Joana Hadjithomas. 
Fullkominn dagur tekur fyrir 
veigamikla 24 tíma í lífi Claudiu 
og sonar hennar Malek. 
Eiginmaður Claudiu hvarf fyrir 
meira en 15 árum, á degi þegar 
meira en hundrað þúsund 
borgarar féllu í hörðum átökum, 
en þau hafa loks ákveðið að skrá 
hvarf hans opinberlega. 
Fullkominn dagur kannar hvort 
ákvörðun Claudiu og Malek að 
loksins hefja langa og erfiða 
sorg geti hjálpað þeim að fóta 
sig aftur í lífinu. Myndin 
einkennist af björtum litum og 
áhrifamiklum myndrænum 
samsetningum en er jafnframt 
djúpstæð könnun á sálrænum 
áhrifum áralangrar fordæmingar 
á dæmigerða fjölskyldu. Vann til 
hinna virtu FIPRESCI-verðlauna 
á Kvikmyndahátíðinni í Locarno 
árið 2005.

A Perfect Day is a mesmerizing 
meditation on the Lebanese civil 
war by two of the most 
fascinating visual artists and 
filmmakers working in the 
region today: Khalil Joreige and 
Joana Hadjithomas. A Perfect 
Day intimately chronicles a 
crucial twenty-four-hour period 
in the life of Claudia and her son 
Malek. Claudia’s husband has 
been missing for more than 
fifteen years – since the days of 
the terrible conflict that resulted 
in the deaths of over one 
hundred thousand citizens and 
they have finally decided to 
officially report his disappear-
ance. When the day is over, will 
Malek and Claudia be free from 
their weighty burden of so many 
years of traumatic uncertainty?  
Filmed in luminous colour and 
replete with spare, compelling 
compositions, A Perfect Day is a 
profound exploration of the 
psychological impact of years of 
perdition on a typical family. 
Won the prestigious FIPRESCI-
prize at the 2005 Locarno 
International Film Festival. 

Fallin

FALLEN

Krisana
Fred Kelemen
Lettland/Þýskaland – Latvia/
Germany, 2005
90 mín, 35mm

Fred Kelemen fæddist í Vestur Berlín 
árið 1964 þar sem hann hefur unnið 
jafnt við leikhús sem kvikmyndagerð. 
Hann sér sjálfur um kvikmyndatöku í 
myndum sínum og kennir við þýsku 
kvikmynda- og sjónvarpsakademíuna 
í Berlín. Hann hefur unnið til fjölda 
verðlauna fyrir myndir sínar, m.a. til 
FIPRESCI verðlaunanna á Toronto 
kvikmyndahátíðinni fyrir kvikmyndina 
Örlög.

Fred Kelemen was born in West 
Berlin, in 1964 where he works in film 
and theatre. He worked as assistant 
director at various theatres and later 
directed productions himself. He is 
responsible for the camerawork of his 
films and also teaches at Berlin’s 
German Film and Telelvision Academy. 
He has received numerous awards for 
his films, among them the Fipresci 
Prize at Toronto Festival for Fate.

Riga, Lettlandi. Safnvörðurinn 
Matiss Zelcs gengur fram hjá 
ókunnugri ungri konu á brú 
síðla nætur. Augu þeirra mætast 
í augnablik er hann heldur hjá. 
Seinna gerir maðurinn sér grein 
fyrir að konan vildi binda enda 
á líf sitt með því að kasta sér í 
djúp fljótsins. Hann hringir í 
lögregluna en þeir finna engin 
vegsummerki svo Matiss 
ákveður að komast, upp á eigin 
spýtur, að því hver stúlkan var. 
Hin ókunnuga kona, Alina, 
verður að áráttu hans: ein 
vísbending liggur í smekklegri 
buddu sem skilin var eftir á 
nálægum bar, önnur er uppkast 
að bréfi. Matiss kemst að því að 
Alina yfirgaf allt fyrir elskhuga 
sinn, þar á meðal eiginmann og 
son. En þetta er einungis 
upphaf ferðalags sem hetjan 
þarf að fara í til að komast að 
sannleikanum um sjálfan sig. 
Grimmd ástarinnar, ófullnægð 
þrá, sekt, ástríða og yfirbót – 
þetta eru þau minni sem mest 
ber á í svart/hvítri kvikmyndasýn 
Fred Kelemen.

Riga, Latvia. During a late night 
walk, archivist Matiss Zelcs 
meets an unknown young 
woman on a bridge. In a short 
moment their eyes meet as he 
passes her by. Later the man 
realizes that the woman wanted 
to end her life by jumping into 
the depths of the river below. 
He calls the police but they 
don’t find anything, so Matiss 
decides to find out who she 
was by himself. The unknown 
woman, Alina, becomes his 
obsession: one lead is in an 
elegant purse left at a nearby 
bar, another is a draft of a letter. 
Matiss finds out that Alina left 
everything for her lover, 
including her husband and son. 
But this is just the beginning of 
a journey the hero has to take 
to find out the truth about 
himself. The cruelty of love, 
unfulfilled desire, guilt, passion 
and redemption – these are the 
motifs that stand out in Fred 
Kelemen’s black and white 
cinematic vision.
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Hákarl í höfðinu

SHARK IN THE HEAD

Žralok v hlave
Maria Procházková
Tékkland – Czech Republic, 
2005
75mín, 35mm

EVRÓPUFRUMSÝNING
EUROPEAN PREMIERE

Maria Procházková nam 
teiknimyndagerð við Sjónvarps- og 
kvikmyndaakademíuna í Prag (FAMU). 
Hún hefur gert fjölmargar teiknimyndir 
jafnframt því að starfa við 
auglýsingagerð. Hákarl í höfðinu er 
hennar fyrsta leikna mynd í fullri lengd. 

Maria Procházková studied film 
animation at the Film and Television 
School of the Academy of Performing 
Arts (FAMU) in Prague. In addition to 
directing many music videos and 
commercials, she has made several 
short animated films. Shark in the 
Head is her first feature film. 

Hákarl í höfðinu, kvikmynd 
Mariu Procházková, kannar 
óendanlega möguleika 
tæknibrella og stafrænnar 
myndvinnslu til þess að koma til 
skila heimssýn aðalsöguhetju 
sem þjáist af ofskynjunum. 
Söguhetjan, hr. Sherman, er að 
mörgu leyti hinn dæmigerði 
nútímaborgarbúi. Hann er 
einhleypur, miðaldra og gengur 
um í náttslopp og á inniskóm, er 
með vindling og þriggja daga 
skegg. Hann er alltaf tilbúinn að 
skeggræða heima og geima við 
þá sem eiga leið hjá litlu 
íbúðinni hans í Prag – og lætur 
ekki á sig fá þótt hann sé ekki 
virtur viðlits. Hæglætislegt 
viðmót hans gefur þó lítið uppi 
um “hákarlinn í höfðinu” og 
sjúkdóminn sem hann þjáist af 
sem leiðir til þess að yfirvöld 
reyna að koma honum á stofnun. 
Hákarl í höfðinu er mögnuð 
könnun á sálarlífi þjáðrar 
manneskju, snilldarlega framsett 
af einum að efnilegustu 
leikstjórum Tékklands. 

Director Maria Procházková’s 
Shark in the Head boldly 
exploits the infinite potential of 
special effects and digital 
imaging to convey one delusion-
al man’s unique view of the 
world.  In some ways, Mr. Seman 
is a familiar urban character: the 
single, middle-aged man in his 
slippers, boxers and undershirt, 
cigarette in hand and stubble on 
his face, who hovers at his open 
window or loiters on his stoop 
all day. He does not hesitate to 
chat up anyone who passes by 
on the quiet street outside his 
small Prague apartment - 
whether his existence is 
acknowledged or not. However, 
his kindly, placid demeanor 
conceals the shark in his head 
and the “disease of the chicken 
butts” he suffers - hallucinations 
which have led the local officials 
to try to have him institutionaliz-
ed. Shark in the Head is one of 
the most striking character 
studies in recent memory, as 
rendered by an exciting, 
emerging Czech director.
 

Orrusta á himnum

BATTLE IN HEAVEN

Batalla en el cielo
Carlos Reygadas
Mexíkó – Mexico, 2005
98 mín, SP Beta

 

Carlos Reygadas fæddist í Mexíkóborg 
árið 1961. Hann nam alþjóðarétt í 
Mexíkó og London en sneri sér síðar 
að kvikmyndagerð. Hann hóf að gera 
stuttmyndir árið 1998 og sneri síðan til 
Mexíkó þar sem hann gerði 
kvikmyndina Japan sem hlaut einróma 
lof gagnrýnenda.

Carlos Reygadas was born in Mexico 
City in 1961. He originally studied 
international law in Mexico and 
London but soon turned his interest to 
cinema. He began making shorts in 
1998 and then returned to Mexico, 
where he made the critically acclaimed 
film Japón. 

Marcos er bílstjóri fyrir fjölskyldu 
herforingja. Hann og kona hans 
ræna barni til að heimta lausnar-
fé en barnið deyr óvænt, Marcos 
til mikillar skelfingar. Hann trúir 
Ana, dóttur herforingjans, fyrir 
sólarsögunni og Ana býður 
honum huggun í formi kynlífs. 
Samviska Marcos kvelur hann 
áfram og heldur hann af stað í 
pílagrímsför til Lafði Guadalupe. 
Eftir hina mögnuðu frumraun 
Japan, snýr Carlos Reygadas sér 
aftur að þemum kynlífs, dauða 
og andlegum víddum lífsins. 
Örlög Marcos, Ana og eiginkonu 
Marcos tvinnast saman í sögu 
sem stillt er upp andspænis 
þrúgandi andrúmslofti hinnar 
mannmörgu höfuðborgar 
Mexíkó. Þar tekst leikstjóranum 
að birta áleitin kynlífsatriði á 
máta sem yfirstígur klámfengni 
og öðlast þess í stað yfirskilvit-
legan merkingu. Var tilnefnd til 
Gullpálmans á Kvikmynda-
hátíðinni í Cannes árið 2005.

Marcos is the chauffeur for a 
general’s family. He and his wife 
kidnap a baby for the ransom 
money, but the child unexpect-
edly dies and Marcos feels 
terrible. He he confides in Ana, 
the general’s daughter, and she 
(who prostitutes herself for the 
fun of it) offers him sex by way 
of comfort. Marcos continues to 
feel guilt and sets out on a 
pilgrimage to Our Lady of 
Guadalupe.  Carlos Reygadas, in 
his second film after the 
remarkable debut Japan, returns 
to the themes of sex, death and 
life’s spiritual dimension. The 
interplay between Marcos, Ana 
and Marcos’ wife unfolds in the 
oppressive atmosphere of 
Mexico’s overcrowded capital. 
The daring use of shots of 
fellatio lacks the expected 
pornographic tinge but take a 
metaphysical dimension. 
Nominated for the Golden 
Palm at the Cannes Film 
Festival in 2005.

Geimdraumar

DREAMING OF 
SPACE

Kosmos kak 
predchuvstvie
Alexey Uchitel 
Rússland - Russia, 2005
90 mín, 35mm

Alexey Uchitel was born in St. 
Petersburg and graduated from the 
Russian State Institute of 
Cinematography (VGIK). He worked as 
a director and cameraman at 
Leningrad Documentary Film Studio 
and was the artistic director of the 
production company Rock Film Studio. 
Since 1974, he has directed over 
twenty-five documentaries. 
 
Alexey Uchitel fæddist í St. Pétursborg 
og útskrifaðist frá Rússnesku kvikmynd-
astofnunni (VGIK). Hann vann sem 
leikstjóri og kvikmyndatökumaður við 
heimildarmyndastúdíóið í Leníngrad 
ásamt því að reka eigin framleiðslufyr-
irtæki. Hann hefur leikstýrt rúmlega 25 
heimildarmyndum frá árinu 1974.

Þegar Sovétríkin sálugu sendu 
sinn fyrsta gervihnött út í geim 
árið 1957, fylltust sovéskir 
borgarar mikilli bjartsýni. 
Geimurinn táknaði frelsi og 
virtist sem gríðarstór vagga af 
möguleikum. Geimdraumar er 
um vonina um betri framtíð sem 
heltók heila þjóð gengsýrðri af 
tortryggni. Konyok er einfaldur 
og góðhjartaður kokkur og 
áhugaboxari sem býr í lítilli 
hafnarborg í Sovétríkjunum. 
Hann á í tygjum við þjónustu-
stúkuna Lara og fylgjast þau 
með ferðum gervihnattarins af 
miklum áhuga. Í boxhringnum, 
hittir Konyok Gherman, duar-
fullan og lífsþreyttan fyrrum 
pólitískan fanga. Gherman á sér 
þann draum að flýja til Vestur-
landa, en þarf fyrst að finna leið 
til þess. Eftir því sem þeir verða 
nánari vinir, kynnir Gherman 
Konyok fyrir möguleikunum sem 
liggja handa landamæra föður-
landsins. Upp vaknar sú 
spurning hvað örlögin hafa að 
geyma fyrir þessa tvo mjög svo 
ólíku menn. Vann til verðlauna 
á Kvikmyndahátíðinni í Moskvu 
árið 2005.

When the former Soviet Union 
launched its first satellite into 
space in 1957, the Soviet people 
were filled with an immense 
feeling of optimism. Space 
represented freedom, an 
enormous realm of potential 
beyond their own experience. 
Dreaming of Space is about the 
hope for the future that gripped 
a nation corroded by cynicism. 
Konyok is a simple, good-
natured cook and amateur boxer, 
lives in a small port city in the 
USSR. He is involved with a 
waitress named Lara and the 
two follow the satellite’s 
movements with rapt attention. 
In the boxing ring, Konyok 
meets Gherman a mysterious, 
jaded former political prisoner. 
Gherman harbors a secret desire 
to defect to the West but must 
first figure out how he might do 
so. As these two become close, 
Gherman introduces Konyok to 
the possibilities that lie beyond 
the borders of the motherland. 
Won the Golden St. George 
award at the Moscow 
International Film Festival in 
2005.

Postulínsbrúðan

PORCELEAIN DOLL

A Porcelánbaba
Péter Gárdos
Ungverjaland – Hungary, 2005
119 mín, 35mm

EVRÓPUFRUMSÝNING
EUROPEAN PREMIERE

Péter Gárdos hóf að vinna við 
kvikmyndagerð er hann nam 
rússneskar og ungverskar bókmenntir 
og málvísindi í háskóla. Hann starfaði 
sem aðstoðarleikstjóri og leikstýrði 
nokkrum heimildarmyndum áður en 
hann gerði sína fyrstu mynd í fullri 
lengd.

Péter Gárdos began making films 
while studying Russian and Hungarian 
literature and linguistics at ELTE 
University. He worked as an assistant 
director and directed several 
documentaries at the Hungarian Film 
Production Company’s News and 
Documentary Studio before making 
his debut feature film.

Postulínsbrúðan er gerð eftir 
smásagnasafninu Stjörnubýlið 
eftir Ervin Lazar. Hún saman-
stendur af þremur einstökum 
ævintýrum um yfirnáttúrulega 
atburði sem eiga sér stað þegar 
samfélag ungverskra bænda fær 
heimsókn frá yfirvaldinu. Péter 
Gárdos smíðar undursamlega 
dularfullan heim í þessum 
kaldhæðnislegu en ævintýra-
legum sögum sem minna á 
Trílógíu lífsins eftir Pasolini. 
Postulínsbrúðan er með 
jarðbundnum dreifbýlisbrag 
enda að mestu leikin af 
ófaglærðum þorpsbúum, en 
yfirnáttúrulegir atburðirnir í verki 
Lazar breyta þessum sögum í 
stórkostlegar þjóðsögur og 
ævintýri. Atriðin eru mörg hver 
hlaðin táknrænni merkingu, en 
slitrótt samtöl og undarlegar 
hreyfingar myndavélar í 
samvinnu við endurtekin skot ljá 
kvikmyndinni dulúð töfra-
raunsæis. Þrátt fyrir sveitalegt 
umhverfið færir Gardos okkur 
handan hins kunnuglega með 
ævintýralegum sögum af 
eyðingu og uppstigningu.

Adapted from Star Farm a book 
of short stories by Ervin Lazar, 
the three distinct fairy tales of 
Porcelain Doll concern the 
supernatural occurrences that 
arise when a community of 
Hungarian farmers is visited by 
the forces of state power. Peter 
Gardos crafts a divinely 
mysterious world in these wry, 
surreal fables reminiscent of 
Pasolini’s Trilogy of Life. 
Porcelain Doll is earthy and rural, 
largely performed by non-
professional villagers (credited 
as people living on farms), but 
the paranormal events of Lazar’s 
work transform these tales into 
the loftiest of myths and 
legends. Reading allegory into 
the cryptic scenes - Csurmándi’s 
messianic Soviet bureaucrat, for 
example is inevitable, but 
Gardos tantalizingly refuses to 
make anything explicit. Scarce 
dialogue, unnatural camera mov-
ements and repeating shots 
contribute to the film’s magical 
realist mystique. Despite the 
folksy surroundings, Gardos 
unmoors us from the familiar 
with his fantastical dramas of 
destruction and resurrection.
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Ungur og vitlaus 

STUPID BOY

Garçon stupide
Lionel Baier
Sviss – Switzerland, 2004
94 mín, 35mm

Lionel Baier fæddist í Lausanne árið 
1975. Hann er sjálflærður 
kvikmyndagerðarmaður og hefur áður 
sent frá sér stuttmyndir og 
heimildarmyndir. Ungur og vitlaus er 
fyrsta mynd hans í fullri lengd.

Lionel Baier was born in Lausanne in 
1975. A self- taught filmmaker he 
worked as an assistant director before 
making his first short film in 1999. This 
was followed by two feature length 
documentaries. Stupid Boy is his first 
feature fiction film. 

Ungur og vitlaus fjallar um Loic, 
ungan samkynhneigðan mann 
sem leitar lífsfyllingar. Hann 
starfar í súkkulaðiverksmiðju og 
deilir tíma sínum milli ástar-
ævintýra og vinskapar við trygga 
æskuvininn Marie. Loic lítur á 
kynlíf eins og hverja aðra neyslu, 
og neitar að sama skapi horfast í 
augu við eigin tilfinningar. Þegar 
Loic kynnist Lionel, dullarfullri 
sögupersónu sem aldrei sést í 
myndinni, opnast honum ný sýn 
á lífið á miklvægum tímamótum. 
Þessi frumraun svissneska 
leikstjórans Lionel Baier hefur 
vakið athygli á kvikmynda-
hátíðum og hlotið frábæra 
umsögn gagnrýnenda. 

Loic, a young, gay man in 
Switzerland, fills the emotional 
void of his turbulent sex life with 
dreams of self-betterment. He 
divides his time between his 
daytime job in a chocolate 
factory, nocturnal homosexual 
adventures, and Marie, a 
childhood friend. With characte-
ristic adolescent frenzy, Loic has 
a consumerist attitude to sex, 
without ever questioning his real 
expectations. In the middle of all 
this there is Lionel - present to 
the audience only as a voice 
over. He is a strange friend, 
whose talk sometimes puzzles 
Loic but who opens up for him a 
whole new way of thinking, as 
he passes from total immaturity 
to a growing sense of self 
awareness. Stupid Boy is Lionel 
Baier’s debut feature. Its fresh 
and resonant character study 
has impressed critics and film 
festival audience alike. 

Rekkjusögur

BED STORIES

Postelnyye stseny
Kirill Serebrennikov 
Rússland – Russia, 2004
70 mín, 35mm

Kirill Serebrennikov lærði eðlisfræði og 
stærðfræði í Rostov State University í 
Rússlandi. Hann hefur leikstýrt fjölda 
auglýsinga og tónlistarmyndbanda, 
sem og mörgum velheppnuðum 
leikhúsverkefnum. Rekkjusögur er 
hans önnur mynd í fullri lengd.

Kirill Serebrennikov studied physics 
and mathematics at Rostov State 
University in Russia. He has directed 
numerous commercials and music 
videos, as well as widely acclaimed 
theatre projects. Bed Stories is his 
second feature.

Rekkjusögur eru nákvæmlega 
það sem titillinn gefur til kynna: 
sjö samtengdar sögur sem 
gerast allar í rúminu. Kirill 
Serebrennikov hefur safnað 
svipmyndum af lífinu í 
ónafngreindri rússneskri borg 
gegnum samtöl og rifrildi, 
tjáningu ástar og haturs, 
gamanleik og angist fólks í 
nánum kynnum í rúminu. Undir 
sænginni er fólk tilfinningalega 
nakið; þar opinberast þau og 
játa syndir sínar. Serebrennikov 
hefur getið sér gott orð sem 
framúrstefnulegur leikhúsmaður 
og nýtir sér tilraunakennda 
kvikmyndatækni við leikræna 
framsetningu Rekkjusagna, sem 
er upphaflega byggð á leikrit 
eftir Presnyakov-bræður. Hinn 
reyndi og hæfileikaríki 
leikarahópur nær að túlka 
natúralisma handritsins af 
sannfæringu. Á sama tíma 
verður rúmið sjálft heillandi 
persóna í eigin veldi, þögult og 
viðvarandi vitni að kjánaskap 
mannlegs sársauka og ástríðu 
sem Serebrennikov sviðssetur af 
listfengi sem harmrænan farsa. 

Bed Stories is just that: seven 
interconnected short stories that 
all take place in bed. Kirill 
Serebrennikov has compiled a 
portrait of life in an anonymous 
Russian city through the 
conversations and arguments, 
the expressions of love and hate, 
the comedy and the agony of 
people in intimate relationships 
in bed. People are at their most 
unguarded and emotionally 
naked under the covers; here 
they are laid bare and confess 
their sins.
Serebrennikov has carved out a 
glowing reputation as an avant-
garde theatre artist and he 
brings experimental film 
techniques to bear on the 
theatrical staging of Bed Stories, 
which is based on a play by the 
Presnyakov brothers. The 
experienced ensemble cast is 
hugely talented, each performer 
confronting the challenging 
naturalism of the script with 
conviction. Meanwhile, the bed 
becomes a fascinating character 
in its own right; a silent, 
enduring witness to the 
foolishness of human passions 
and pain Serebrennikov artfully 
stages as tragic farce. 
 

Teningunum 
er kastað

YOU BET YOUR LIFE 

Spiele Leben

Antonin Svoboda
Austurríki - Austria, 2005
98 mín, 35mm

Teningunum er kastað er fyrsta mynd 
leikstjórans Antonin Svoboda í fullri 
lengd en hann hefur framleitt fjölda 
mynda og má nefna Darwin’s 
Nightmare sem er sýnd núna á 
hátíðinni. Áður hefur hann leikstýrt 
nokkrum stuttmyndum og 
heimildarmymdum.  

Antonin Svoboda was born in Vienna 
and studied at the Film Academy 
Vienna. He has produced many 
notable recent films including the 
2004 Festival selections Darwin’s 
Nightmare and Hotel. In addition to 
several commercials, he has directed 
the short films and documentaries. 
You Bet Your Life is his first feature film.

Kurt er samviskulaus spilafíkill 
sem er algjörlega búinn að 
missa tökin á tilverunni og 
ákveður til að gera hlutina 
áhugaverða og láta teninga ráða 
athöfnum sínum. Þetta verður til 
þess að líf hans tekur miklum 
breytingum og fær hann t.d. 
margvísleg starfstilboð. Einnig 
hittir hann eiturlyfjafíkilinn Tönju 
sem hann dregur með sér í þetta 
hættulega fjárhættuspil. Þótt 
gæfan virðist fylgja Kurt í fyrstu 
þá er hún, eins og við öll vitum, 
hverful. Þessi frumraun 
leikstjórans Antonin Svoboda er 
kraftmikil og áleitin könnun á því 
hvað gerist þegar reglur 
samfélagsins eru gefnar upp á 
bátinn, og tilviljunin látin ráða.

Kurt is a manipulative compuls-
ive gambler whose life is 
spiraling out of control. A man 
with no limits or discipline, he 
makes the extreme decision to 
put his very life on the line by 
allowing dice to dictate his 
destiny. This process gets him 
job offers and soon leads him to 
Tanja, a sexy, unruly drug addict 
whom he implicates in his 
increasingly obsessive game. 
But while it seems that luck is on 
his side and Kurt will redeem 
himself, living by such an 
arbitrary method can only lead 
to chaos and mania - and he 
may just drag his new lover 
down with him. You Bet Your 
Life, the first feature by Austrian 
director Antonin Svoboda, is an 
intense examination of what 
happens when a man stops 
playing by society’s rules and 
leaves his fate to chance.

Sumarást

MY SUMMER 
OF LOVE  

Pawel Pawlikowski
Bretland/Pólland - UK/Poland 
2004
86 mín, 35mm

Pawel Pawlikowski was born in 
Warsaw, and has lived in Britain since 
1971. A director of award-winning 
documentaries, his first feature film 
The Stringer, was screened at the 
Cannes Film Festival in 1998, while his 
second Last Resort received awards at 
several international film festivals.

Pawel Pawlikowski er fæddur í Varsjá 
en hefur búið í Bretlandi frá árinu 1971. 
Fyrsta mynd hans í fullri lengd, The 
Stringer var sýnd á Kvikmyndahátíðinni 
í Cannes árið 1998. Fyrir þá mynd og 
aðra mynd sína, Last Resort hlaut 
Pawlikowski fjölmargar viðurkenningar.

Ástarsumarið mitt fjallar um 
samband tveggja vinkvenna, 
Monu og Tamsin, en þær eru 
hvor af sinni stéttinni. 
Hugmyndin að myndinni er sótt 
í samnefnda skáldsögu eftir 
Helen Cross. Mona er einræn 
táningsstúlka sem býr með 
bróður sínum Phil í gamalli krá 
sem hann sá um áður en hann 
tók heilagan anda fram yfir 
vínandann. Dag einn hittir hún 
hina ríku og rótlausu Tasmin 
ofan við þorpið þeirra í Yorkshire, 
en Tasmin hefur nýverið verið 
rekin úr enn einum heimavistar-
skólanum. Þær vilja báðar flýja líf 
sitt meðan Phil vill bjarga þeim, 
eins og hann vill bjarga öllum 
öðrum. Þegar þessir þrír 
einstaklingar mætast fer 
sérkennileg atburðarás af stað 
sem tekur óvænta beygju undir 
lokin. Myndin sýnir á stór-
kostlegan en látlausan hátt skin 
og skúri sumarsins hjá þremur 
enskum ungmennum.Vann 
verðlaun sem besta mynd á 
Edinborgarhátíðinni árið 2004. 
Auk þess var hún valin besta 
breska myndin á BAFTA 
verðlaunahátíðinni.

My Summer of Love is a 
gripping story about a friends-
hip between two young girls of 
different backgrounds, based on 
a novel by Helen Cross. Mona 
lives with her brother, Phil, who 
used to run a pub before he 
found God and poured all the 
booze in the sink. Tamsin is rich, 
spoilt and trying to live a life of 
seductive decadence. Mona and 
Tamsin meet on the moors 
above their quiet Yorkshire 
village, and begin an intense, 
unlikely friendship. While Tamsin 
is tragically inclined and 
fantastical, Mona is rough and 
witty. Both want to escape their 
lives but Phil wants to save them 
and everybody else. As the lives 
of the three characters converge, 
a struggle between good and 
evil leads to a dramatic and 
shocking climax. Awarded as 
New British Feature at the 
Edinburgh International Film 
Festival in 2004. 
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Keimur af 
kirsuberjum

TASTE OF CHERRY

Ta’m e guilass
1997

Bandi’i ekur um Teheran í leit að 
manni sem er tilbúinn að jarða 
hann morguninn eftir, því hann 
ætlar að fyrirfara sér um kvöldið. 
Eftir nokkrar árangurslausar 
tilraunir finnur hann Begheri, 
aldraðan safnvörð sem er 
tilbúinn að vinna verkið. Bandi’i 
gefur honum leiðbeiningar, þar á 
meðal að tryggja að hann sé 
örugglega dáinn áður en hann 
grefur hann. Þó Begheri hafi 
samþykkt að aðstoða Bandi’i 
vegna trúar sinnar á frelsið, 
reynir hann þó að tala hann af 
því með undraverðri frásögn þar 
sem hann játar meðal annars að 
hann hafi viljað fyrirfara sér í 
fortíðinni og hvernig honum 
snérist hugur vegna bragðsins af 
kirsuberjum. Tilvistarleg 
orðræða myndarinnar umbreyt-
ist í óð til lífsins og fegurðarinnar 
sem leynist í hinum einföldustu 
birtingarmyndum þess.
Hlaut gullpálmann í Cannes 
árið 1197.

Bandi’i drives around Teheran in 
his jeep, looking for someone 
who will undertake a well-paid 
job, i.e. to bury him the 
following day, since he is going 
to kill himself that evening. After 
several unsuccessful encounters, 
he finds Begheri, an elderly 
museum-guard, to whom he 
gives instructions, including 
making sure he is indeed dead 
before burying him.  Bagheri 
agrees to help Bandi’i because 
he believes in freedom, but then 
tries to talk him out of it, 
confessing his own similar wish 
to commit suicide in the past 
and how he changed his mind 
thanks to the taste of cherry and 
berries. The film’s deeply 
existential discourse becomes a 
hymn to life and to the beauty 
hiding in its simplest manifest-
ations. Golden Palm Awards 
1997.

Nærmynd

CLOSE UP

Nema-ye nazdik
1990

Sagan af lítilli blekkingu verður 
efniviður flókinnar kvikmyndar á 
mörkum skáldskapar og 
veruleika, með raunverulegum 
sögupersónum í aðalhlutverkum. 
Hinn örvæntingarfulli og 
auralausi leikstjóri Ali Sabzian 
kynnir sig fyrir ríkri fjölskyldu 
sem hinn þekkti 
kvikmyndaleikstjóri Moshem 
Makhmalbaf og reynir að 
sannfæra þau um að fjármagna 
nýjustu mynd sína, sem tekin 
væri upp á heimili þeirra og með 
fjölskyldusoninn í aðalhlutverki. 
Þegar upp kemst um svikin er 
Sabzian handtekinn og færður í 
fangelsi. Þá kemur Kiarostami til 
sögunnar ásamt 
kvikmyndatökuliði sínu og tekur 
upp viðtal við Sabzian án 
vitneskju hans. Myndin kannar 
hinar mörgu hliðar sambands 
gerenda og fórnarlamba við 
kvikmyndina og sannleikann og 
lygar.

The story of a minor scam 
becomes the subject of a 
complex film, somewhere 
between documentary and 
fiction, based on a true story 
and featuring its actual protag-
onists: the desperate and 
penniless Sabzian, an aspiring 
film director, who introduces 
himself to a wealthy family as 
the famous film director 
Moshem Makhmalbaf and tries 
to convince them to finance a 
film to be shot in their home, 
starring the family’s son. When 
the scam is revealed, Sabzian is 
arrested and jailed. Then 
Kiarostami comes along with his 
film crew, to shoot an interview 
with Sabzian without his 
knowledge. The film explores 
the multi-faceted relationship of 
perpetrators and victims with 
the cinema, but also with truth 
and lies.

Hvar er heimili 
vinarins?

WHERE IS THE 
FRIEND’S HOME?

Khane-ye doust 
kodjast?
1987

Mohammad er víttur af 
kennaranum sínum fyrir að 
mæta ekki með stílabókina sína í 
skólann og hótað brottrekstri 
gerist það aftur. Þegar heim er 
komið uppgötvar Ahmed, 
sessunautur hans, að hann hefur 
tekið stílabók vinar síns í 
misgripum. Þar sem hann vill 
ekki vera valdur að því að vini 
hans sé refsað, hleypur Ahmed 
yfir í næsta þorp til að skila 
Mohammad bókinni. En eftir röð 
óhappa, ævintýra og 
árangurslausra fyrirspurna virðist 
Ahmed fyrirmunað að finna 
heimili vinar síns og neyðist því 
til að snúa aftur heim. Myndin er 
sjónrænt ljóð um fólk, lífið og 
vináttu.

Young Mohammad is scolded by 
his teacher for not bringing his 
notebook and threatened with 
expulsion if he does it again. In 
the afternoon, Ahmed, the boy 
sitting next to him, discovers 
that he has taken his friend’s 
notebook by mistake. Not 
wishing to be the cause for his 
friend being punished, Ahmed 
runs to the neighboring village 
to give Mohammad his noteb-
ook. However, after a series of 
mishaps, adventures and having 
asked everywhere, Ahmed is 
unable to find his friend’s home 
and is forced to return to his 
own home. The film is a visual 
poem about people, life and 
friendship.

Tíu

TEN

2002

Kiarostami kom tveimur 
stafrænum myndavélum fyrir á 
mælaborði bíls. Annarri var beint 
að ungum kvenkyns bílstjóranum 
og hinni að hverjum þeim er 
sæti í farþegasætinu. Í tíu 
aðskildum senum, sem tengjast 
varla á nokkurn hátt, tekur hann 
upp fólkið í bílnum og sýnir 
okkur þeirra innri heim. Í fyrstu 
senunni fylgjumst við með 
ungum syni bílstjórans ásaka 
hana. Hann hefur ekki enn 
fyrirgefið henni að hafa skilið við 
föður hans og giftast á ný. Þessu 
fylgja svo níu samtöl við konur 
sem bílstjórinn ýmist þekkir eða 
ekki. Stafræna myndavélin 
fangar hráar tilfinningar þeirra af 
sjaldséðri einlægni. Það sem 
birtist smátt og smátt í 
kvikmyndinni er ekki aðeins
mynd af einni konu heldur 
samfélagi þar sem konur eru að 
reyna að finna sína eigin rödd.

Kiarostami mounted two digital 
cameras on the dashboard of a 
car: one turned towards the 
young female driver, and the 
other towards the person in the 
passenger seat. In 10 separate 
sequences, hardly intervening at 
all, he films the people in the car 
and reveals their inner world. In 
the first sequence we watch the 
driver’s young son accusing her: 
he hasn’t forgiven her for 
divorcing his father and 
remarrying. This is followed by 
nine other conversations with 
women – both known and 
unknown – to the driver. The 
digital camera captures their raw 
emotions with a rare frankness. 
What gradually emerges from 
the film is not simply the portrait 
of one woman, but of a society 
where women are trying to find 
a voice of their own.

Heimavinna

HOMEWORK

Mashgh-e Shab
1989
 
Heimavinna nemenda og þörf 
þeirra til að hjálpa foreldrum 
sínum eru helstu vandamálin 
sem eru tekin fyrir í þessari 
heimildarmynd, en myndin 
samanstendur eingöngu af 
viðtölum við íranska nemendur. 
Þó að börnin reyni hvað þau 
geta til að halda fjölskyldu-
leyndarmálum fjarri viðtölunum 
þá tekst það ekki alltaf og upp á 

yfirborðið koma m.a. frásagnir af 
því hvernig þeim er refsað og af 
fátækt og ólæsi foreldranna.

Pupils’ homework, their need to 
help their parents and the way 
families deal with this problem 
are the main issues raised in this 
documentary. The film is made 
up exclusively of interviews with 
Iranian pupils. Although the 
children try to hide the secrets 
of their families away, they don’t 
always succeed. As a result, 
other issues are brought up, 
including the beating and 
punishment of the children, and 
the parents’ illiteracy and 
poverty.

Áfram veginn

AND LIFE GOES ON...

Zendegi va digar hich
1991

Þremur dögum eftir hörmulegan 
jarðskjálfta í norðurhluta Íran 
halda feðgar af stað til þorps á 
hamfarasvæðinu í leit að Ahmed 
og Babak, aðalleikurunum ungu 
úr Hvar er heimili vinarins? Á 
leiðinni hitta þeir marga sem 
urðu vitni að hamförunum og 
jafnvel nokkra sem komu fram í 
myndinni, en þeir finna engin 
merki um Ahmed og Babak. 
Þessi undarlega vegamynd er 
áminning um vonina sem getur 
jafnvel birtst í skugga hamfara.

Three days after a disastrous 
earthquake in the the North of 
Iran, a father and son set out to 
go to a village in the stricken 
area to determine the well-
being of Ahmed and Babak, the 
two young actors of Where is 
the Friend’s House? Along the 
way they meet many who 
witnessed the disaster, even 
some who had appeared in the 
film, but still there is no sign of 
Ahmed and Babak. This strange 
road movie, an authentic piece 
of truth filmed in great simplicity, 
is a reminder of the hope that 
suddenly appears even in a 
disaster.
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Dagrenning

DAYBREAK 

Dame sobh
Hamid Rahmanian
Íran – Iran, 2005
85 mín, 35mm

EVRÓPUFRUMSÝNING
EUROPEAN PREMIERE

Hamid Rahmanian er 
kvikmyndagerðarmaður og grafískur 
hönnuður. Hann lauk námi við 
listadeild Teheran-háskóla og 
framhaldsnámi í stafrænni 
teiknimyndagerð við Pratt Institute í 
New York. Dagrenning er fyrsta mynd 
hans í fullri lengd.

Hamid Rahmanian is a filmmaker and 
graphic designer. He holds a B.F.A. 
from the University of Teheran in 
Graphic Design and earned a M.F.A. 
in Computer Animation in 1997 from 
the Pratt Institute in New York. 
Daybreak is his first feature length 
film. 

Dagrenning er fyrsta leikna 
mynd íranska leikstjórans 
Hamid Rahmanian. Hann hefur 
skapað sér nafn sem leikstjóri 
heimildarmynda, sem hlotið 
hafa góðar viðtökur á alþjóða-
vísu. Kvikmyndin Dagrenning er 
byggð á sönnum sögum er 
tengjast írönskum lögum um 
dauðadóma. Þau veita fjöl-
skyldu fórnarlambs dæmds 
morðingja ákvörðunarvald yfir 
lífi morðingjans. Myndin er 
tekin upp í rótgrónu fangelsi í 
Teheran og fjallar um hinn 
dauðadæmda Mansour, sem 
bíður örlaga sinna sem eru háð 
geðþóttaákvörðun fjölskyldu 
fórnarlambsins, sem hann er 
fundinn sekur um að hafa myrt. 
Þegar fjölskyldan kemur ekki á 
fyrirhuguðum aftökudegi, er 
henni sífellt frestað og Mansour 
horfir á tímann líða áfram fyrir 
utan fangelsið á meðan hann 
bíður eftir hefnd eða fyrir-
gefningu fjölskyldunnar. 
Dagrenning er Evrópufrumsýnd 
á Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðinni í Reykjavík.

In Iran, capital punishment is 
carried out according to Islamic 
law, which gives the family of 
the victim ownership of the 
offender’s life. Day Break – 
based on a compilation of true 
stories and shot inside Tehran’s 
century-old prison – revolves 
around the imminent execution 
of Mansour, a man found guilty 
of murder. When the family of 
the victim does not show up on 
the appointed day of the 
sentencing, Mansour’s 
execution is postponed again 
and again. Stuck inside the 
purgatory of his own mind, he 
waits as time passes on without 
him, caught between life and 
death, retribution and 
forgiveness. 

Ein nótt

ONE NIGHT

Yek Shab 
Niki Karimi
Íran – Iran, 2005
90 mín, SP Beta

Niki Karimi fæddist í Teheran árið 
1971. Eftir að hún lauk 
grunnskólanámi byrjaði hún að leika í 
kvikmyndum en snéri sér síðan að 
leikstjórn. Ein nótt er fyrsta myndin í 
fullri lengd sem Niki Karimi leikstýrir.

Niki Karimi was born in Teheran, 1971. 
After graduating from high school she 
began a career in acting, before 
turning to directing. One Night is her 
first feature film as a director.

Myndin gerist á einni nóttu í 
Teheran í Íran. Hún segir frá 
ungri skrifstofudömu sem býr 
með móður sinni í lítilli íbúð. 
Þegar hún kemur heim úr vinnu 
eitt kvöldið, biður mamma 
hennar hana um finna sér annan 
næturstað því von er á 
kærastanum í heimsókn. 
Stúlkan ráfar um götur Teheran 
alla nóttina og hittir fyrir þrjá 
ókunnuga menn, sem allir hafa 
mismunandi, en alvarlegar 
sögur að segja. Myndin sýnir 
ofbeldið sem þrífst undir 
yfirborðinu í Teheran, 
ringulreiðina sem einkennir 
borgina, og fólkið sem reynir að 
finna sér eitthvað til að lifa fyrir. 
Borgin er ekki lengur 
griðastaður þessa fólks heldur 
staður sem það vill komast sem 
lengst í burtu frá. Ein nótt var 
sýnd á kvikmyndahátíðinni í 
München í sumar, og á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes.

A young woman who works as 
an office clerk lives with her 
mother in a cramped apartment 
in Teheran. One evening when 
she comes home from work, her 
mother asks her to go and 
sleep somewhere else, since 
she’s expecting her boyfriend. 
The girl wanders around the city 
all night long. She comes across 
three men, each with a different 
story to tell. Niki Karimi: “The 
main character has been 
transformed by a long strange 
nocturnal journey. It’s like a 
thousand and one stories occur 
unseen in the city. We have just 
followed a few of them. The lies, 
the violence, the sex seethe 
beneath the surface and people 
look for a foothold in all of this. 
The city, instead of being a 
refuge, is turned into a space 
people try to escape from”. 
One Night was selected for the 
Munich Film Festival and the Un 
Certain Regard-category at 
Cannes this year.

Járneyjan

IRON ISLAND

Jazireh Ahani
Mohammad Rasoulof
Íran / Iran, 2005
90 mín, SP Beta

Mohammad Rasoulof fæddist í Shiraz 
árið 1973. Hann útskrifaðist úr 
félagsfræði frá háskólanum í Shiraz 
og lærði klippingu í Sooreh 
háskólanum í Tehran. Fyrsta mynd 
hans í fullri lengd, Ljósaskiptin 
(Gagooman, 2002) var sýnd og 
verðlaunuð víðs vegar um heiminn. 
Járneyjan er hans önnur mynd í fullri 
lengd.  

Mohammad Rasoulof was born in 
Shiraz, in 1973. He graduated in 
Sociology from Shiraz University and 
then studied editing at Sooreh 
Universtity in Tehran. In 1991 he shot 
six shorts and a documentary. He also 
worked as an actor for several 
directors. His first feature film Twilight 
(Gagooman, 2002) was shown and 
awarded around the world. Iron 
Island is his second feature. 

Hvert er hið sanna andlit 
fátæktar? Fólk lifir á 
suðurströnd Íran án þess að 
hafa þak yfir höfuðið, og 
veraldlegar eigur hvers og eins 
kæmust fyrir í einum sekk. 
Mæður hafa hvorki mat né lyf 
fyrir börn sín þar sem þær bíða 
mánuðum saman eftir því að 
eiginmenn þeirra snúi aftur úr 
veiðitúrum. Ungir menn sjá 
enga ástæðu til að trúa að 
nokkuð skáni. Dætur eru háðar 
miskunn feðra sinna, sem 
ákvarða hverjum þær muni 
giftast. Hinir fátækustu finna 
skjól í ryðguðum, hálfsökkvandi 
bát undir stjórn skipstjórans 
Nemat. Hið áður fríða fley er 
orðið slíkt hró að það helst varla 
saman, en er eini staðurinn þar 
sem hinir fátækustu komast af. 
Þó getur ástin enn blómstrað 
og dauðinn sinnir sínu verki. 
Járneyjan var sýnd á Director’s 
Fortnight-dagskránni á Cannes 
hátíðinni í ár.

What is the true face of 
poverty? People live on the 
southern coast of Iran without a 
roof over their heads, and all 
their worldly possessions would 
fit into a bundle. Mothers have 
neither food nor medicine for 
their children because they wait 
for months for their husbands 
to return from sea. Young men 
have no reason to believe that 
things will be better for them. 
Daughters are at the mercy of 
fathers who decide whom they 
will marry. The poorest of the 
poor find refuge on a rusty, half 
sinking boat commanded by 
Captain Nemat. The once 
imposing vessel has become a 
wreck barely held together but 
it is a place where they can at 
least survive, since nothing else 
is possible to them. Yet, here 
too, love can flower and death 
does its work. Iron Island was 
screened in the Director’s 
Fortnight at this year’s Cannes 
film festival. 

Landamærakaffi

BORDER CAFÉ  

Café Transit
Kambuzia Partovi
Íran – Iran, 2005
105 mín, 35 mm.

EVRÓPUFRUMSÝNING
EUROPEAN PREMIERE

Kambuzia Partovi er íranskur leikstjóri 
sem hefur vakið mikla athygli fyrir 
verk sín undanfarin ár. Hann hefur 
leikstýrt fjölda mynda og skrifaði 
jafnframt handritið að myndinni Earth 
and Ashes sem vann til fjölda 
verðlauna, m.a. á Cannes 
kvikmyndahátíðinni í fyrra.

Kambozia Partovi is an Iranian writer 
and a director who has received 
numerous awards for his work. He 
wrote the script to Earth and Ashes, 
which received many awards, among 
others at the Cannes Film Festival last 
year.

Myndin fjallar um Reyhan, 
íranska ekkju og móður tveggja 
barna, sem tekur við 
kaffihúsarekstri eiginmanns síns. 
Slík starfsemi er ekki talin til 
kvennastarfa í Íran og Reyhan 
mætir miklu mótlæti, einkum 
frá íhaldssömum mági sínum. 
Mágur hennar, Nassar, reynir að 
fá hana til að giftast sér þrátt 
fyrir að eiga konu fyrir, en 
Reyhan hafnar honum. Nassar 
leitar þá leiða til að láta loka 
kaffihúsinu, í von um að Reyhan 
verði háð honum fjárhagslega 
en grískur vonbiðill skerst í 
leikinn. Á endanum eru örlög 
Reyhan og kaffihússins, sem 
hefur öðlast miklar vinsældir 
undir stjórn hennar, ákveðin af 
héraðsrétti, og dómurinn fær 
Reyhan til að efast um stöðu 
sína í heiminum.

Reyhan, an Iranian widow and 
mother of two young children, 
reopens the roadhouse 
formerly run by her husband, 
but since running such a 
business is taboo for women, 
she encounters much resistance, 
particularly from her conserv-
ative brother-in-law, Nasser, 
whose only aim is to marry 
Reyhan despite already having 
one wife. Reyhan refuses this 
marriage proposal since she 
would only marry for love and 
not tradition nor convenience, 
and so Nasser seeks ways to 
close the roadhouse in an effort 
to make Reyhan dependent on 
him. An amorous Greek trucker 
named Zakariyo provides our 
heroine with a possible exit 
from this difficult situation, but 
ultimately the fate of Reyhan 
and her roadhouse, which has 
become quite successful under 
her management, is decided by 
a local court, and the verdict 
leaves Reyhan pondering her 
place in the world. 
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Enginn 
aðskilnaður

ZERO DEGREES 
OF SEPARATION

Elle Flanders
Kanada – Canada, 2005
85 mín, SP Beta
Heimildarmynd - Documentary

Elle Flanders er alin upp í Kanada og 
Ísrael. 18 ára gömul hóf hún að 
rannsaka áhrif Ísraela á líf 
Palestínumanna með ljósmyndun. 
Myndir Flanders hafa reynt að draga 
fram í dagsljósið nýja sýn á 
gyðingsdóminn og Ísrael.

Raised in Canada and Israel, Ellen 
Flanders began documenting the 
effects of the Israeli state on 
Palestinian lives as an 18 year-old 
photographer. Flanders’ film and 
photo work focuses primarily on 
alternative visions of Judaism and 
contemporary views on Israel.

Í Engum aðskilnaði er ástandið í 
Mið-Austurlöndum skoðað með 
öðrum hætti en oftast er gert í 
kvöldfréttunum. Tveimur 
samkynhneigðum pörum er 
gefinn gaumur, en í báðum 
tilfellum er annar aðilinn 
ísraelskur en hinn palestínskur. 
Palestínumaðurinn Selim og 
Ísraelinn Ezra berjast fyrir rétti 
sínum til þess að búa saman í 
Jerúsalem, í sífelldum ótta við að 
Selim verði borinn út. Auk þess 
þurfa þeir að þola fordóma og 
áreiti samfélagsins vegna 
kynhneigðar sinnar. Lesbíurnar 
Edit og Samira búa við svipaðar 
aðstæður og reyna hvað þær 
geta til þess að brúa bilið sem 
skilur menningarheima þeirra að. 
Þrátt fyrir að þær kljáist daglega 
við dulbúið óréttlæti sem birtist 
m.a. í vinnuleyfum og hliðum 
ísraelska hersins, auk aðskilnaðar 
og árása, þá halda þær samt 
alltaf í vonina og leyfa hatrinu 
aldrei að taka völdin. Sögum 
þessara para er skeytt saman við 
myndbönd af Vesturbakkanum 
frá sjötta áratugnum.

Zero Degrees of Separation 
breaks away from the sensation-
alistic media coverage of the 
violence in the Middle East by 
examining the current conflict 
through the eyes of two mixed 
Palestinian and Israeli gay 
couples. Courageous and 
outspoken, their relationships 
are as complex and volatile as 
the politically-charged world 
around them. Selim, a 
Palestinian, and Ezra, an Israeli, 
fight for the right to live 
together in Jerusalem. Already 
stigmatized for their socially 
taboo relationship, they live 
under the constant threat of 
Selim’s deportation, despite a 
family connection to the city. 
Edit and Samira, a lesbian 
couple, try to work out how to 
bridge the gap between their 
cultures. Despite facing injustice 
on a daily basis, they remain 
surprisingly hopeful and 
compassionate. Their stories are 
skillfully interwoven with archival 
footage that depicts an 
idealized Israel of the 1950’s. 
Through modern eyes, these 
same images now evoke larger 
questions of humanity, conflict 
and nationalist aspiration.

Moolaadé 

MOOLAADÉ

Ousmane Sembene
Senegal, 2004 
120 mín, 35 mm

Senegalski leikstjórinn Ousmane 
Sembene fæddist árið 1923. Sembene 
var fyrstur afrískra leikstjóra til að 
öðlast alþjóðlega hylli og var lykilnafn í 
mótun afrískrar kvikmyndahefðar í 
kjölfar nýlendutímans. Hann á langan 
feril að baki sem kvikmyndaleikstjóri 
og rithöfundur þar sem hann hefur 
mjög látið sig mannréttindamál varða.

Ousmane Sembene was born in 
Senegal in 1923. He was the first 
African director to recieve internation-
al attention and is a key figure in the 
evolution of a unique African post-
colonial film culture. He has worked as 
both a filmmaker and an author for 
years.

Moolaadé fjallar um deilur sem 
eiga sér stað í afrísku þorpi milli 
þeirra sem vilja banna umskurð 
á stúlkum og þeirra sem vilja 
viðhalda hefðinni með öllum 
tiltækum ráðum. Collé bjargar 
dóttur sinni frá því að vera 
umskorin og fjórar aðrar stúlkur 
biðja hana um friðhelgi 
(moolaadé). Enginn þorir að 
stíga inn fyrir reipið sem hún 
hefur lagt álög á, til að ná í 
stelpurnar. Þetta veldur uppþoti 
í þorpinu þar sem takast á 
ævaforn hefð og almenn 
mannréttindi. Moolaadé ber 
handbragð hins virta leikstjóra 
Ousmane Sembene. Hún er 
kraftmikil átakasaga sem veitir í 
senn innsýn í fjarlægan 
menningarheim, og dregur 
áhorfandann inn í aðkallandi 
réttindabaráttu. Moolaadé, 
vann til verðlauna á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes 
árið 2004 í Un Certain Regard 
flokknum og hefur verið valin 
ein besta mynd ársins 2004 af 
fjölmörgum gagnrýnendum, 
m.a. á New York Times.

In an African village this is the 
day when six young girls are to 
be circumcised. All children 
know that the operation is 
horrible torture and sometimes 
lethal, and all adults know that 
some circumcised women can 
only give birth by Caesarean 
section. Two of the girls have 
drowned themselves in the well 
to escape the operation, while 
the four other girls seek 

“magical protection” (moolaadé) 
by a woman who seven years 
ago refused to have her 
daughter circumcised. This is the 
beginning of a conflict of 
tradition and human rights that 
eventually tears the village apart. 
Moolaadé gives unique insight 
into a distant culture while 
engaging the viewer completely 
in a clash of two generations. 
Moolaadé came first in the Un 
Certain Regard category at 
Cannes 2004 and was nominat-
ed as the best film of 2004 by 
various publications.

Beint á vegginn

HEAD ON

Gegen die Wand
Fatih Akin
Þýskaland/Tyrkland – Germany/
Turkey, 2004
121 mín, 35 mm

Fatih Akin fæddist árið 1973 í 
Hamborg og á tyrkneska foreldra. 
Hann nam sjónræn samskipti í 
listaháskólanum í Hamborg. Árið 1995 
skrifaði hann og leikstýrði fyrstu 
stuttmyndinni sinni. Myndin Yfir brúna 

– hljóðin í Istanbúl verður frumsýnd 
síðar á árinu.

Fatih Akin was born in 1973 in 
Hamburg of Turkish parentage and 
studied Visual Communications at 
Hamburg’s College of Fine Arts. In 
1995 he wrote and directed his first 
short feature. His latest film, Crossing 
the Bridge - The Sound of Istanbul, 
will première later this year.

Í Beint á vegginn er sagt frá 
Sibel sem er ung og falleg 
tyrknesk stúlka í Þýskalandi. Dag 
einn biður hún Cahit að giftast 
sér til að losna úr viðjum 
íhaldsseminnar sem fjölskylda 
hennar heldur í, en hún fylgir 
ströngum tyrkneskum siðum og 
múslimatrú. Cahit er einnig 
tyrkneskur innflytjandi sem er að 
reyna að hefja nýtt líf eftir að 
hafa átt í vandræðum með 
vímuefni. Cahit og Sibel búa 
undir sama þaki, en eiga bæði í 
samböndum við annað fólk. 
Smám saman gera þau sér grein 
fyrir því að þau elski hvort annað, 
en þá er það kannski um seinan... 
Myndin fjallar um tyrkneska 
innflytjendur í Þýskalandi og 
hvernig þeim tekst að fóta sig í 
vestrænu samfélagi. Myndin 
vann gullbjörninn á Alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðinni í Berlín 
árið 2004, auk þess að hafa 
sópað að sér verðlaunum og 
tilnefningum víðast hvar í 
Evrópu. 

Sibel is a young and pretty 
Turkish-German girl. To escape 
from the prison of her devout, 
conservative family, she fakes a 
suicide attempt. But it brings 
shame, not freedom; only 
marriage can save her. And so 
she begs Cahit, a recovering 
drug-addict, to marry her. 
Reluctantly, he agrees, perhaps 
to save her, or perhaps to do 
one meaningful thing in his life. 
They share an apartment, but 
little else. She savours her 
freedom and he has an 
occasional fling with his 
sometime girlfriend. That is until 
love sneaks up on him. As he 
falls in love with Sibel, he finds a 
new joy in life, and the strength 
to go on. Sibel continues to see 
other men until she too realizes 
that she loves Cahit. But by then 
it might be too late. Head On 
won the Golden Bear for best 
feature film at the 2004 Berlin 
International Film Festival.

Fædd í vændi

BORN INTO 
BROTHELS

Zana Briski & Ross Kauffman
Bandaríkin / USA, 2004
85 mín, SP Beta
Heimildarmynd - Documentary

Zana Briski er fædd í Lundúnum. Hún 
útskrifaðist með meistaragráðu í 
guðfræði og trúfræðum frá 
háskólanum í Cambridge og lærði 
síðar ljósmyndun hjá alþjóðlegu 
ljósmyndunarstofnuninni í New York.

Zana Briski was born in London, 
England. After earning a master’s 
degree in theology and religious 
studies at the University of Cambridge, 
she studied documentary photograp-
hy at International Center of 
Photography in New York.

Börn vændiskvenna í Kalkútta 
eru umfjöllunarefni myndarinnar, 
en þau hafa litla sem enga 
möguleika á því að flýja örlög 
mæðra sinna eða skapa sér 
betra lífsviðurværi. Á þessum 
fátæku slóðum, þar sem 
misnotkun er daglegt brauð og 
örvæntingin sífellt handan við 
hornið, kennir enski ljós-
myndarinn Zana Briski 
börnunum að taka myndir og 
verður þeim úti um myndavélar. 
Þannig kveikir hún listrænan 
neista í þessa myrku veröld. 
Myndirnar sem börnin taka eru 
ekki einungis flöt skrásetning á 
umhverfi þeirra og aðstæðum, 
heldur listræn stórvirki hæfileika-
fólks sem endurspegla vonina 
sjálfa. Briski sýnir þannig fram á 
hvernig listin getur haft frelsandi 
og kraftmikil áhrif. Fædd í vændi 
dregur upp aðra mynd af 
þjáningum barna í fátækari 
hlutum heimsins en við erum 
vön. Í stað tárvotra augna, sýnir 
hún okkur skemmtilega krakka, 
fulla af lífsþrótti og vilja til þess 
að breyta eigin aðstæðum. 
Myndin hlaut Óskarsverðlaun 
sem besta heimildarmyndin 
árið 2005.

In the face of poverty, abuse, 
and despair, the children of 
Calcutta’s prostitutes have little 
chance of escaping their 
mothers’ fate or creating 
another type of life. Born into 
Brothels chronicles the amazing 
transformation of the children 
when Zana Briski, a professional 
photographer, gives them 
cameras and lessons, igniting 
latent sparks of artistic genius 
that reside in these children who 
live in the most sordid and 
seemingly hopeless world. The 
photographs taken by the 
children are not merely exampl-
es of remarkable observation 
and talent; they reflect somet-
hing much larger, morally 
encouraging, and even politic-
ally volatile: art as an immensely 
liberating and empowering 
force. Devoid of sentimentality, 
Born into Brothels defies the 
typical tear-stained tourist 
snapshot of the global underb-
elly. Briski spends years with 
these kids and becomes part of 
their lives. This humorous and 
heartfelt story portrays the 
power of art and the courage of 
those willing to change their 
own lives. Won the Oscar for 
the best documentary 2005.
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Augnaráðið

LE REGARD

Blikket
Nour-Eddine Lakhmari
Noregur/Marokkó – Norway/
Morokko, 2005
88 mín, 35 mm

Nour-Eddine Lakhmari fæddist í 
Marokkó árið 1964 en flutti til Noregs 
1988. Hann hefur stundað kvikmynda-
nám í Frakklandi og Noregi og hefur 
gert stuttmyndir, fræðsluefni og 
auglýsingar í bæði Noregi og Marokkó. 
Þetta er fyrsta mynd hans í fullri lengd.

Nour-Eddine Lakhmari was born in 
Morocco in 1964, but moved to 
Norway in 1988. He studied film in 
France and Norway, and has made 
short films, educational films and 
commercials in Norway and Morocco. 
This is his feature film debut.

Albert Tueis, verðlaunaður 
fréttaljósmyndari, er kominn á 
tímapunkt í lífinu sínu þar sem 
hann þarf að kljást við fortíð sína. 
Við undirbúning á endurminn-
ingasýningu í nýtískulegu galleríi, 
áttar hinn 70 ára gamli Tueis sig 
á því að eitthvað vantar í 
sýninguna. Hann snýr aftur til 
Marokkó þar sem hann varð vitni 
að miklum grimmdarverkum 
franskra hermanna við störf sín 
sem ljósmyndari franska hersins. 
Hann tók myndir, en hefur aldrei 
áður vogað sér að birta þær. Á 
leið sinni flækir Albert sig í lífi og 
draumum ljósmyndarans Reda 
og magadansmeyjarinnar Aidu.
Augnaráðið er fyrst og fremst 
frásögn af sektarkennd, 
aðgerðarleysi og jafnframt 
máttleysi einstaklings, sem nær 
til allra þeirra sem við sögu 
koma: Aida í Marokkó með son 
utan hjónabands, Reda sem 
hefur eytt ævi sinni til einskis og 
þá sérstaklega Albert, sem 
þegar öllu er á botninn hvolft, 
sinnti ekki siðferðislegum 
skyldum sínum. 

Award-winning French news 
photographer Albert Tueis has 
come to a point in his life where 
he needs to come to terms with 
his past. Preparing a retrospect-
ive at a fashionable gallery, 70-
year-old Tueis realises that 
something is missing in the 
exhibition; he returns to 
Morocco where, as a 19-year-old 
soldier and photographer for 
the French army, he witnessed 
atrocities committed by the 
troops. He took photos, but has 
never before dared to publish 
them. Along the way he 
becomes involved in the life and 
dreams of the photographer 
Reda and the belly dancer Aida. 
Le Regard is primarily a journey 
in the landscape of one person’s 
guilt, passivity and powerlessn-
ess, touching all those involved: 
Aida in Morocco with a son born 
out of wedlock, Reda who has 
wasted away his life, and 
especially Albert, who ultimately 
failed to perform his moral duty.

37 og hálfs

37 AND A HALF

37 og et halvt
Vibeke Idsøe
Noregur – Norway, 2005
101 mín, 35mm

Vibeke Idsøe er menntuð í 
Bandaríkjunum og steig sín fyrstu skref 
í kvikmyndagerð sem handritshöfundur 
fyrir norskt sjónvarpsefni. 
Leikstjórnarfrumraun hennar var hin 
margverðlaunaða mynd The Body 
Troopers, sem vakti mikla lukku við 
útkomu sína í Noregi árið 1996. 

Vibeke Idsøe graduated from New 
York’s Tisch School of Arts and made 
her screen debut screenwriting 
Norwegian televison shows. Her 
directorial debut was the critically 
lauded Body Troopers, which won 
several awards and was publicly 
lauded when released in Norway in 
1996. 

Selma er 37 (og hálfs) ára og 
hefur keyrt líf sitt í öngstræti. 
Kærastinn hætti nýverið með 
henni og tók vinina með sér, 
enda voru þeir upphaflega hans. 
Selma er barnlaus og hefur ekki 
starfsferil að tala um, en hún á 
sér draum: Að verða 
krónprinsessa Noregs. Þar sem 
allt bendir til þess að ekki geti 
orðið af því í nánustu framtíð 
hefur hún minnkað við sig og 
myndi nú glöð sætta sig við að 
verða dálkahöfundur fyrir 
Dagbladet. Kvöld eitt rekst hún 
á tvær vinsælustu stúlkurnar úr 
sínum gamla skóla og kemst að 
því að líf þeirra hefur heldur ekki 
staðið undir væntingum. Úr 
verður samkennd sem leiðir til 
þess að þær stöllur ákveða að 
láta draum Selmu rætast, með 
öllum tiltækum ráðum. Þetta 
reynist þó flóknara en þær 
höfðu ímyndað sér... Vönduð og 
skemmtileg gamanmynd sem 
hefur notið mikilla vinsælda í 
Noregi.

Thirty seven (and a half) year old 
Selma’s life has gone off track. 
Recently dumped by her 
boyfriend (who landed all their 
friends – they were his to begin 
with), she is has no kids, no 
career and seemingly no reason 
to live. She does have a dream, 
though – to become Norway’s 
Crown Princess – but since that 
doesn’t seem to be working out 
for her, she’ll settle for being a 
columnist for newspaper 
Dagbladet. One evening, she 
bumps into two of the most 
popular girls from her childhood 
and is stunned to learn that their 
life hasn’t quite turned out as 
planned either. Finding solace in 
their shared circumstances, the 
women put into effect a plan to 
fulfill Selma’s dream, but things 
do not exactly go as planned... 
Vibeke Idsøe’s wonderful 
comedy was extremely well 
received in Norway.

Skjaldbökur geta 
flogið

TURTLES CAN FLY

Lakposhtha hâm 
parvaz mikonand
Bahman Ghobadi
Írak/Íran/Frakkland – Iraq/Iran/ 
France, 2004
98 mín, 35mm

Bahman Ghobadi er fæddur árið 1969 
í írönsku Kúrdistan. Á árunum 1995 og 
1999 leikstýrði hann tíu stuttmyndum 
sem hlutu fjölda verðlauna. Árið 1999 
varð hann helsti aðstoðarmaður Abbas 
Kiarostami, og ári síðar leikstýrði hann 
fyrstu mynd sinni í fullri lengd.

Bahman Ghobadi was born in 1969 in 
Baneh, in Iranian Kurdistan. Between 
1995 and 1999 he directed ten short 
films which won many awards. In 1999, 
he became Abbas Kiarostami’s first 
assistant and directed his first feature 
a year later.

Skjaldbökur geta flogið gerist í 
Kúrdistan við upphaf innrásar 
Bandaríkjamanna í Írak. Soran er 
þrettán ára drengur sem gengur 
undir nafninu „Gervihnötturinn“ 
vegna þekkingar hans á gervi-
hnattadiskum, loftnetum og 
allskyns raftækjabúnaði. Hann 
hefur sett upp móttökubúnað í 
nærliggjandi þorpum til þess að 
þorpsbúar geti fylgst með 
fréttum af Saddam Hussein. 
Soran er leiðtogi barnanna á 
svæðinu og skipuleggur m.a. 
hættulegar ferðir inn á jarð-
sprengjusvæðin í kring þar sem 
börnin hreinsa sprengjurnar í 
burtu. Líf Sorans breytist þegar 
að sorgmædd munaðarlaus 
stúlka kemur í þorpið með 
bróður sínum Henkov og þriggja 
ára barni í þeirra umsjá. Enginn 
veit hvers vegna barnið er með í 
för, og auk þess ganga sögur 
um að Henkov sé skyggn. Soran 
kemur sjálfum sér á óvart þegar 
hann fellur fyrir munaðarlausu 
stúlkunni. Í Skjaldbökur geta 
flogið er eyðileggingin í Írak 
sýnd gegnum augu barnanna 
sem missa aldrei sjónar á 
lífsgleðinni þrátt fyrir ofbeldi og 
sorg.

Turtles Can Fly is set in Kurdistan 
on the eve of the American 
invasion of Iraq. Thirteen-year-
old Soran is known as “Satellite” 
for his installation of dishes and 
antennae for local villages 
seeking news of Saddam. He is 
the dynamic leader of the 
children, organizing the 
dangerous but necessary 
sweeping and clearing of the 
minefields. The devastation of 
Iraq and its inhabitants is 
revealed in the matter-of-fact 
perspective of the children and 
is equally displayed with every 
poignant detail of its unbearable 
nature. The exquisitely haunting 
mountains are backdrop to 
violence and tragedy, but at the 
same time the heart and humour 
of the children is an undeniable 
force.

Týndu börnin

LOST CHILDREN

Ali Samadi Ahadi & Oliver Stoltz
Þýskaland / Germany, 2005
98 mín, 35 mm.
Heimildarmynd - Documentary

Ali Samadi Ahadi og Oliver Stoltz eru 
ungir leikstjórar sem eiga það 
sameiginlegt að hafa alist upp við 
borgarastyrjaldir í heimalöndum sínum. 
Þeir hafa báðir leikstýrt fjölda 
heimildarmynda, og verið verðlaunaðir 
fyrir verk sín.

Ali Samadi Ahadi and Oliver Stoltz are 
young directors who were both 
confronted with war during their 
childhoods. Both of them have 
directed several documentaries, and 
have received awards for their work.

Í rúm 18 ár hefur ríkt borgara-
styrjöld í Norður-Úganda, nánast 
án afskipta umheimsins. Þar 
ræna skæruliðar börnum, kenna 
þeim að drepa, og neyða þau til 
að myrða fólkið sitt. Börn, sem 
flýja herinn, eru ekki alltaf 
velkomin heim aftur, einfaldlega 
vegna þess að fólkið er hrætt 
við þau. Í þessari heimildarmynd 
er saga fjögurra barna, á 
aldrinum 8-14 ára, sögð. Þessi 
börn flúðu herinn, sneru aftur til 
síns heima til að verða börn aftur, 
en þau voru stimpluð sem 
morðingjar. Sagan er sögð frá 
sjónarhorni þeirra, og við 
fylgjumst með hvernig þeim 
tekst að fóta sig í lífinu á ný. 
Jafnframt er leitað svara við því 
hvort börnum, sem hafa verið 
hermenn, sé fyrirgefið og hvort 
þau muni einhvern tímann 
gleyma því sem þau gerðu. 
Týndu börnin fékk Panorama 
áhorfendaverðlaunin í Berlín 
2005, fyrst allra heimildar-
mynda.

For more than 18 years a civil 
war in northern Uganda has 
dragged on almost completely 
unnoticed by the rest of the 
world. The rebels of the LRA 
(Lord’s Resistance Army) are 
waging a bloody guerilla 
campaign. They abduct children 
and conscript them as soldiers, 
forcing them to kill their own 
people. This film documents the 
lives of four children, from 8 to 
14 years old. These children 
escaped the army, returned to 
their home to become children 
again, but were branded as 
killers. This story is told from 
their perspective, and we watch 
how they manage life as 
children again. At the same time 
it questions whether a child, 
who has been a soldier, will be 
forgiven and will ever be able to 
forget. Lost Children received 
the Panorama – Audience 
Award in Berlin, 2005, and is 
the only documentary to have 
received this award. 
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Pelíkanmaðurinn

PELICANMAN

Pelikaanimies
Liisa Helminen
Finnland - Finland, 2004
90mín, Beta SP
Íslenskur texti - Icelandic 
subtitles

Liisa Helminen er fædd 2. febrúar árið 
1950 í Finnlandi og er með 
meistarapróf frá Listaháskólanum í 
Helsinki. Frá því að hún lauk námi 
hefur hún samið handrit, leikstýrt, og 
framleitt fjölda barnamynda, og unnið 
til margra verðlauna fyrir verk sín.

Liisa Helminen was born February 2, 
1950 in Finland, and has a MA degree 
from the University of Art and Design 
in Helsinki. She has been working as a 
screenwriter, director and producer of 
children’s films, many of which have 
received numerous awards.

Verðlaunamyndin 
Pelíkanmaðurinn er fyndin 
fjölskyldumynd sem segir frá 
ævintýrum pelíkana og tíu ára 
drengs, í heimi þar sem mörkin 
milli raunveruleikans og hins 
ímyndaða heims eru ekki alltaf 
skýr. Einn sælan sumardag lendir 
pelíkani á strönd í Finnlandi. 
Hann heillast mjög af lifnaðar-
háttum manna, ákveður að 
setjast þarna að og lifa eins og 
mannfólkið. Hann finnur sér föt 
og íbúð, og fær vinnu baksviðs í 
óperuhúsi. Pelíkaninn verður 
fljótlega ástfanginn af ballerínu 
sem lítur út eins og svanur - 
enda leikur hún aðalhlutverkið í 
Svanavatninu. Enginn sér að 
pelíkaninn er fugl nema Emil og 
Elsa, krakkar sem búa í sömu 
blokk og hann. Röð atburða 
verður til þess að leyndarmál 
pelíkanans er afhjúpað og 
honum er komið fyrir í dýragarði. 
Þá reynir á Emil og Elsu að 
hjálpa honum að flýja þaðan. 
Hlaut verðlaun sem besta 
mynd í tveimur flokkum á 
nýafstaðinni barna-og unglinga 
kvikmyndahátíð í Zlin í 
Tékklandi.

The award-winning Pelicanman 
is a humorous family film about 
the adventures of a pelican and 
ten-year-old boy in a world 
where the line between reality 
and imagination is not always 
clear. One summer afternoon a 
Pelican lands on a beach in 
Finland. He becomes so 
fascinated by humans that he 
decides to settle down, and live 
like the people. He finds clothes 
and an apartment, and gets a 
job backstage at the opera 
house. The Pelican soon falls in 
love with a swan-like ballerina – 
she also dances the lead in Swan 
Lake. Nobody sees that the 
Pelican is a bird except Emil and 
Elsa, children who live on the 
same block as the Pelican. 
Series of events lead to the 
Pelican’s exposure and he is 
taken to the zoo. Only the 
children can help him escape. 
Pelicanman was recently 
awarded best film in two 
categories at the International 
Film Festival for Children and 
Youth in Zlin.

Vetrarkoss

KISSED BY WINTER

Vinterkyss
Sara Johnsen
Noregur – Norway, 2005
80 mín, 35 mm

Sara Johnsen (1970) nam 
bókmenntafræði, ljósmyndun og 
fjölmiðlafræði áður en hún hóf 
leikstjórnarnám við Norska 
kvikmyndaskólann. Stuttmyndin 
hennar Hundur Houdínís hefur hlotið 
fjölda verðlauna á alþjóðlegum 
kvikmyndahátíðum. Vetrarkoss er 
hennar fyrsta mynd í fullri lengd.

Sara Johnsen (1970) studied literature, 
photography and media before she 
started her directing studies at the 
Norwegian Film School. Her short-film 
Houdini’s Hound has received prizes 
at a number of international film 
festivals. Kissed by Winter is her 
feature film debut.

Vetrarkoss segir sögu af tveimur 
dauðsföllum, einu grunsamlegu 
og öðru fullkomnlega 
óásættanlegu. Myndin fjallar um 
Victoriu sem reynir að hefja nýtt 
líf sem læknir í veturköldu þorpi 
í Noregi. Til að flýja undan 
sársaukafullum minningum 
sökkvir hún sér í starfið. Árla 
morguns um vetur finnst ungur 
maður látinn í snjónum og 
aðstoðarvarðstjóra lögreglunnar 
í bænum grunar að hann hafi 
orðið fyrir snjóplógi. Victoria 
flækir sig í örlög unga mannsins 
og verður í framhaldi af því 
nákomin fjölskyldu látna 
mannsins og jafnframt hinum 
grunaða, Kai. Í ljós kemur að 
aðalpersónan er jafnvel 
dularfyllri en sjálft dauðsfallið 
sem liggur undir rannsókn 
lögreglunnar. Sannleikanum um 
dauðsfall unga mannsins, og 
fortíð Victoriu, er hægt og 
rólega þyrlað upp á yfirborðið. 
Myndin hefur verið tilnefnd til 
verðlauna á Evrópsku 
kvikmyndahátíðinni í Brussel og 
til Amanda-verðlaunanna í 
Noregi. Tilnefnd til kvikmynd-
averðlauna Norðurlandaráðs 
2005.

Kissed by Winter tells the story 
of two deaths, one of which is 
suspicious, and the other 
impossible to accept. Victoria 
starts a new life as a physician in 
a wintery Norwegian village. 
Here she absorbs herself in her 
job, in order to avoid her 
memories. Early one winter 
morning, a young man is found 
dead in the snow, presumably 
hit by the plough of a snow 
truck. As Victoria gets entangled 
in the fate of the dead boy, she 
gets close to both his parents 
and the suspect, Kai. In the 
encounter with the dead man 
and the village inhabitants, the 
main character proves to be a 
greater mystery than the case 
under investigation. The truth 
about the boy in the snow, and 
Victoria’s own past, is slowly but 
steadily drawn to the surface. 
The film was nominated for 
awards in the European Film 
Festival in Brussels and the 
Amanda Awards in Norway.
Nominated for the Nordic 
Council Awards 2005.

Fjandmaður 
fólksins

AN ENEMY 
OF THE PEOPLE 

En folkefiende
Erik Skjoldbjærg
Noregur – Norway, 2005
90 mín, 35mm

Erik Skjoldbjærg (1964) nam 
kvikmyndagerð í National Film and 
Television School í London. An Enemy 
of the People er þriðja mynd 
leikstjórans í fullri lengd en strax með 
fyrstu mynd sinni, Insomnia (1997), 
vakti hann töluverða athygli, og var 
hún endurgerð í Bandaríkjunum árið 
2002. Einnig leikstýrði Skjoldbjærg 
myndinni Prozac Nation (2001) og 
sjónvarpsþáttunum Skolen.

Erik Skjoldbjærg (1964) trained at the 
prestigious National Film and 
Television School in London. His film 
debut Insomnia (1997) attracted 
substantial international attention and 
was well received at the Cannes Film 
Festival. Prozac Nation (2001) was 
Skjoldbjærg’s international debut and 
confirmed his status as one of 
Norway’s most exciting film directors.

Fjandmaður fólksins er 
nútímaútgáfa af einu frægasta 
verki norska leikritaskáldsins 
Henrik Ibsen. Sagan á sér stað í 
smábæ á vesturströnd Noregs. 
Sjónvarpsstjarnan Tomas 
Stockman snýr aftur til 
heimabæjar síns til að framleiða 
heimsins hreinasta flöskuvatn í 
samstarfi við bróður sinn. 
Framleiðslan mun færa nýtt líf í 
atvinnulíf bæjarins en hann 
kemst þó brátt að því að 
eiturefnaúrgangur hefur ollið því 
að vatnið er mengað. Fyrirtæki 
bræðranna er í hættu og 
Stockman þarf að taka erfiðar 
ákvarðanir um framtíð sína og 
bæjarbúa. Kvikmyndaformið 
gefur leikriti Ibsen nýja vídd án 
þess að draga úr mikilvægi 
þeirra áleitnu spurninga um 
samvisku, græðgi og heiðarleika 
sem Ibsen varpar fram í verkinu. 
Efni myndarinnar á ekki síður 
erindi við áhorfendur í dag en 
þegar leikritið var fyrst sýnt árið 
1883, enda hefur það notið 
stöðugra vinsælda síðan um 
allan heim.

An Enemy of the People is a 
modern version of Henrik 
Ibsen’s stage play with the same 
title. Moving Ibsen’s story to our 
days means the characters have 
different jobs and the location 
where most of the narrative 
evolves is changed, however the 
basic plot remains the same. 
Television celebrity Tomas 
Stockman goes back to the 
village where he grew up to 
produce the world’s purest 
bottled water in partnership 
with his brother, Peter. The 
bottling plant will bring new life 
to the village and new hope to 
its inhabitants, but tests soon 
reveal traces of a banned 
pesticide in the water. Tomas 
wants to tell the truth, but Peter 
is afraid the business could face 
bankruptcy. Then Tomas learns 
that, years before, his father-in-
law had buried drums of toxic 
chemicals somewhere on the 
farm.

Nágrannar

NEXT DOOR

Naboer

Pål Sletaune
Noregur – Norway 2005
75 mín, 35mm

Pål Sletaune er fæddur 1960 og er 
með háskólapróf í bókmenntafræði og 
ljósmynda- og listasögu. Sletaune 
vakti athygli strax í upphafi ferils síns 
og var meðal annars valin einn af tíu 
efnilegustu leikstjórum heims árið 
1998 af tímaritinu Variety. Next Door 
er þriðja mynd leikstjórans.

Pål Sletaune (1960) holds degrees in 
literature, photo and art history. Next 
Door is his third feature film. In 1998, 
Variety pronounced Pål Sletaune one 
of the ten most promising directors 
worldwide. He has received 
international awards and recognition 
for both his feature films and his short 
films.

Dag einn, skömmu eftir að John 
slítur sambúð við kærustu sína, 
kynnist hann tveimur gull-
fallegum konum, Anne og Kim, 
sem búa í næstu íbúð. Það sem 
kemur John mest á óvart er að 
hann hefur aldrei séð þær áður, 
en báðar virðast þær vita allt um 
hann og fyrrverandi kærustu 
hans. Hegðun þeirra verður æ 
undarlegri og hvor um sig reyna 
þær að sannfæra hann um að 
hin hafi verið misnotuð í íbúð 
hans af þeim sem bjó þar áður. 
Kim reynir að tæla hann og 
leggur fyrir hann gildrur sem 
leiða hann lengra inn í risastóra 
íbúð kvennanna. Smátt og smátt 
missir hann stjórn á eigin lífi og 
fer yfir mörk sem hann sjálfur 
taldi sig ófæran um. Nágrannar 
er sálfræðileg spennumynd með 
kynferðislegum undirtón.

One day John meets his next-
door neighbours Anne and Kim, 
two beautiful women, who invite 
him into their flat. John is 
surprised that he has never met 
them before, while both women 
seem to know John and his ex-
girlfriend Ingrid intimately. The 
women’s sexual and manipulat-
ive behaviour makes John 
uncomfortable, and he is 
confused by the women’s 
conflicting stories about rape 
and abuse. From there on John 
begins to lose more and more 
control over his life. He crosses 
boundaries he never thought 
himself capable of. Next Door is 
a psychological thriller with 
strong sexual undertones. It is a 
gripping story about losing 
control over your desires, your 
will and your mind.

KRAKKABÍÓ – CHILDREN’S CINEMA

Svona maður

THAT KIND OF MAN

En sånn mann
Gine Therese Grønner
Short Film – Stutt mynd, 35 mm

Nina hefur lokað sig inni í 
herberginu sínu. Kim er með 
sektarkennd. Synne saknar 
móður sinnar. Andrúmsloftið er 
óbærilegt. Hvað gerðist?

Nina has isolated herself in her 
room. Kim feels guilty. Synne 
misses her mother. The situation 
is unbearable. What has 
happened?
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Sjónvarpsstöðin

NETWORK

Sidney Lumet
USA, 1976
121 mín, SP Beta
SÉRSÝNING 
SPECIAL SCREENING
Umræður á eftir með 
Blaðamannafélagi Íslands og 
Félagi fréttamanna. 
AÐGANGUR ÓKEYPIS.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík efnir til sérsýninga á 
bandarísku kvikmyndinni 
Sjónarpsstöðin (Network) frá 
árinu 1976 fyrir fjölmiðlafólk og 
almenning. Sjónvarpsstöðin er af 
mörgum talin til helstu 
meistarverka 8. áratugarins en 
hún fjallar um þróunina í 
sjónvarpsfréttamennsku á tímum 
fyrirtækjasamsteypa og 
hnattvæðingar, aukna 
afþreyingarvæðingu frétta og 
söluvænleika veruleikasjónvarps, 
langt á undan sínum samtíma. Í 
myndinni er skyggnst inn í heim 
sjónvarpsfréttamennsku, en þar 
segir af umbreytingartímum á 
sjónvarpsfréttastöðinni “UBS” 

þar sem ólík viðhorf til hlutverks 
fréttamennsku takast á og 
kjarnast í fréttastjóranum Max 
Schumacher (William Holden) og 
framleiðandanum Diana 
Christensen (Faye Dunaway). 
Fréttamaðurinn Howard Beale 
(Peter Finch) er látinn fara eftir 
langan og farsælan starfsferil 
þegar áhorf á fréttaþáttinn hans 
dalar. Sjónvarpsstöðin reynir að 
auka áhorf sitt með aukinni 
áherslu á æsifréttir og ákveður 
að nýta sér þá áhorfsaukningu 
sem verður þegar Beale hótar 
að fremja sjálfsmorð í beinni 
útsendingu. Sjónvarpsstöðin 
vann m.a. til fjögurra 
Óskarsverðlauna af tíu 
tilnefningum, fjögurra Golden 
Globe verðlauna af fimm 
tilnefningum og einna BAFTA 
verðlauna af níu tilnefningum.

Reykjavik International Film 
Festival will host a special 
screening of the Sindney 
Lumet’s 1976 award-winning 
film Network. The film, which 
stars Faye Dunaway, William 
Holden and Peter Finch, is just 
as compelling today as it was at 
the time of its release, in the 
way it explores developments in 
the media environment that 
have become apparent today, 
such as the advent of “infotain-
ment” and reality-TV. In 1975 
news programming and the 
corporate structure of the UBS 
television network is changing. 
Meanwhile, Howard Beale, the 
aging UBS news anchor, has lost 
his once strong ratings share 
and so the network fires him. 
Beale reacts in an unexpected 
way. We then see how this 
affects the fortunes of Beale, his 
coworkers (Max Schumacher 
and Diana Christensen), and the 
network. Network won four 
Oscars out of ten nominations, 
among them for Best actress in 
a leading role (Faye Dunaway), 
Best actor in a leading role 
(Peter Finch) and best original 
screenplay. 

Miðnæturmyndir: 
Af bekknum á 
miðjuna

MIDNIGHT MOVIES: 
FROM THE 
MARGIN TO THE 
MAINSTREAM

Stuart Samuels
Bandaríkin/Kanada – US/Canada
2005
88 mín, SP Beta

Stuart Samuels hefur leikstýrt fjölda 
mynda fyrir sjónvarp, auk þess sem 
hann hefur leikstýrt fjölda 
heimildarmynda og 
tónlistarmyndbanda. Hann hóf feril 
sinn sem kennari í kvikmyndafræðum 
en yfirgaf fræðistörfin árið 1983 til að 
starfa við kvikmyndir.

Stuart Samuels is an acclaimed 
television producer, director and writer 
in both the documentary and music 
fields. He began his career as a 
professor of film studies but 
abandoned academia in 1983 to 
pursue a career in film and television.

Á áttunda áratugnum urðu 
stórkostlegar breytingar á 
bandarísku samfélagi. Þetta var 
áratugur uppreisnar og 
endurmats á ríkjandi samfélags-
gildum. Ný stétt varð til - unga 
fólkið – og hún þurfti á sínum 
eigin hugmyndum, viðmiðum, 
og ekki síst kvikmyndum að 
halda. Leikstjórar á borð við 
David Lynch, John Waters og 
George Romero gerðu á 
þessum tíma myndir sem 
endurskilgreindu hugmyndir 
fólks um hvað væri eðlilegt, 
smekklegt eða listrænt. Þessar 
myndir hafa í síðari tíð verið 
nefndar „miðnæturmyndir“ og 
áhrifa þeirra gætir enn hjá 
ungum kvikmyndaleikstjórum. 
Fyrir tilstilli þessara mynda þykir 
skrýtið gott og fríkað flott, auk 
þess sem spurningarmerki er 
sett við skilgreiningar á hinu 
eðlilega og hinu óeðlilega. Í 
Miðnæturmyndum: Af bekknum 
á miðjuna er saga þessara 
mynda sögð með viðtölum við 
þá sem gerðu þessar myndir, en 
kastljósinu er ekki síður beint að 
þeim sem sáu þær. Leikstjórinn 
Stuart Samuels verður 
viðstaddur sýninguna.

The early 1970’s was a turning 
point in modern American 
culture. It marked a revolt and a 
revision of the dominant cultural 
values of the post-war world, 
clearly driven by the emergence 
of a worldwide youth culture. 
The ground-breaking edginess 
of certain 1970’s film auteurs 
such as David Lynch, John 
Waters and George Romero 
took over our pop cultural 
mainstream, continuing to be an 
influential force on new 
filmmakers. As a result of their 
so called “midnight movies,” 
much of today’s audiences have 
come to accept the abnormal as 
normal, the bizarre as better, the 
grotesque as good, sexual 
diversity as fashionable, and the 
definition of sanity as relative. 
This shift in aesthetics and 
content is well represented in 
Midnight Movies: From the 
Margin to the Mainstream – a 
documentary that explores the 
content of these films, their pop 
context and their influence, by 
providing a unique historical and 
cultural window on that era.

Keðjusagarmorðinginn
THE TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE
Tobe Hooper
Bandaríkin/USA
83 mín, 8mm

Nótt uppvakninganna
NIGHT OF THE LIVING DEAD
George A. Romero
Bandaríkin/USA 
96 mín, 8mm

Strokhöfuðleður
ERASERHEAD
David Lynch,
Bandaríkin/USA
89 mín, DVD

Í tengslum við sýningar á 
myndinni Miðnæturmyndir: Af 
bekknum á miðjuna stendur 
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í 
Reykjavík fyrir sérstakri 
miðnæturdagskrá. Páll Óskar 
Hjálmtýsson mun sýna myndirnar 
Keðjusagarmorðinginn og Nótt 
uppvakninganna. Sú fyrrnefnda 
þarfnast vart kynningar, en hún 
er af mörgum talin fyrsta 

„alvöru“ hryllingsmyndin. Til 
sönnunar um það má nefna að 
kvikmyndaeftirlit ríkisins bannaði 
sýningu myndarinnar á sínum 
tíma. Illmennið Leatherface er 
leikinn af Íslendingnum Gunnari 
Hansen sem starfar nú við 
kvikmyndagerð í Bandaríkjunum. 

Sú síðarnefnda er dystópísk 
martröð George A. Romeros 
sem náði að hræða líftóruna úr 
heilli kynslóð kvikmynda-
áhorfenda. Hún er alveg jafn 
óhugguleg nú fjörutíu árum síðar. 
Hún fjallar um nokkrar ólíkar 
persónur sem leita hælis, á 
sveitabæ að næturlagi, fyrir 
uppvakningum sem vita ekkert 
betra en að éta mannakjöt. Viku 
síðar verður Strokhöfuðleður 
Davids Lynch sýnd, en það er 
draumkennd mynd sem gerist í 
yfirgefinni borg. Í myndinni 
fylgjumst við með Henry og 
vandræðum hans við að ala upp 
barnið sitt, samskiptum hans við 
konuna í ofninum og strokleðurs-
framleiðslu. Miðnætursnarl milli 
mynda er innifalið í miðaverði.

In relation to our screening of 
Stuart Samuel’s documentary 
Midnight Movies: From the 
Margin to the Mainstream the 
festival will be hosting a special 
midnight movie programme. 
Former Eurovision contestant 
Paul Oscar will be presenting a 
couple of films from his private 
Super-8 collection: The Texas 
Chainsaw Massacre and Night of 
the Living Dead. The former is 
by many considered the first 

“real” horror movie, and until 

recently the film was banned in 
Iceland. Icelander Gunnar 
Hansen played the role of 
Leatherface, one of the most 
horrific characters ever seen on 
the silver screen. The latter is a 
black and white dystopic view of 
the modern world, perfectly 
rendered by George A. Romero. 
It scared the hell out of a whole 
generation, and forty years later 
it still manages to give us the 
goosebumps. In short, it tells 
the story of a group of poeple 
hiding out in an abandoned 
farm while an army of zombies 
wanders around, hungry for 
human flesh. A week later we’ll 
follow the screening of Stuart 
Samuel’s documentary with 
David Lynch’s Eraserhead. A 
nightmarish view of an industrial, 
post-apocalyptic world, mutated 
children and singing women 
with gigantic tumors on their 
faces, Eraserhead never fails to 
impress. Midnight snacks 
between films are included.

06/05, sjötti maí

06/05, THE SIXTH OF 
MAY

Theo van Gogh
Holland
117 mín
35mm

SÉRSÝNING 
SPECIAL SCREENING

Theo van Gogh fæddist árið 1957 í 
Wassenaar, Hollandi. Á ferli sínum 
gerði hann meira en 13 myndir og 
fjölda sjónvarpsþátta. Hann var mjög 
virkur greinandi og gagnrýnandi 
hollensks samfélags.

Theo van Gogh was born in 1957, in 
Wassenaar, Netherlands. He shot 
more than 13 films and numerous TV 
programs. He was a scathing and 
remorseless analyst and critic of Dutch 
society.

Morðið á hinum umdeilda 
hollenska stjórnmálamanni Pim 
Fortuyn olli miklu uppnámi í 
Hollandi á sínum tíma. 
Kvikmyndagerðarmaðurinn Theo 
van Gogh, vandræðabarn 
hollenskrar menningar, gat ekki 
látið efnið vera og breytti 
sögunni í pólitíska spennumynd 
sem er til hálfs byggð á sönnum 
atburðum. Í myndinni er 
raunverulegum fréttamyndum 
skeytt saman við hefðbundna 
kvikmyndatöku. Úr verður 
spennandi frásögn af blaða-
manni sem reynir að svipta 
hulunni af morðinu þó að 
pólitísk öfl og hollenska 
leyniþjónustan standi í vegi fyrir 
honum. Ekki var liðið ár frá 
dauða Fortuyns þegar van Gogh 
var sjálfur myrtur af íslömskum 
öfgamanni.

The assassination of controvers-
ial Dutch politician Pim Fortuyn 
stirred up the otherwise calm 
waters of Dutch society. 
Filmmaker Theo van Gogh, the 
enfant terrible of Dutch culture, 
couldn’t pass this one by: he 
turned the story into a half 
fictitious political thriller. The 
film skillfully combines authentic 
documentary footage with 
classic approaches to the 
political thriller to convey the 
story of a lonely journalist 
striving to uncover the truth as 
he stands against the powerful 
political machinery and the 
secret service. The cruel irony is 
that within a year of Fortuyn’s 
death, Theo van Gogh was 
murdered by an Islamic 
fundamentalist.

SÉRSÝNING – SPECIAL SCREENING
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Í minningu um Theo van Gogh – In memory of Theo van Gogh.
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 Reykjavik Excursions Kynnisferðir
 Day-tours in South and Southwest Iceland 

 to the most famous natural attractions.

 FlyBus
 Departures and arrivals at the BSI Bus Terminal.

 Reykjavik Excursions Offices
BSI Bus Terminal

Icelandair Hotel Loftleiðir
Icelandair Hotel Nordica
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Special offers for groups

ÓVISSUBÍÓ...

Surprise Film...

?
?
? mín
?

LOKAMYND
CLOSING FILM

Er það fugl? Er það flugvél? Er 
það geimskip? Er það... ekki 
nokkur einasta leið að komast 
að því?
Nei – því miður – við getum ekki 
gefið upp hvaða mynd er um að 
ræða fyrr en tjaldið fellur á 
lokasýningu hátíðarinnar í ár, 
sunnudaginn 9. október kl. 18. 
Og þó við vildum það, þá vitum 
við það ekki sjálf. Við getum þó 
lofað ykkur því að um er að 
ræða mynd sem var framleidd, 
af fólki, og að myndin hefur 
aldrei verið sýnd hér á landi áður. 
Gestum verður gefinn kostur á 
því að giska á óvissumyndina í ár, 
og sá sem er dreginn fyrstur út 
með rétt svar hlýtur passa fyrir 
tvo á hátíðina að ári. Það er því 
um að gera að leggja höfuðið í 
bleyti og tryggja sér miða 
snemma, því ef við þekkjum 
forvitni Íslendinga rétt, þá verður 
uppselt á þessa sýningu.

Is it a bird? An aeroplane? A 
spaceship? Is there no possible 
way of finding out?
No, sorry, we can’t tell you 
which film will be the surprise 
film this year until the curtains of 
the Rainbow-cinema fall on our 
final screening at 6 pm, Sunday 
9th of October. And even if 
we’d want to, we don’t know 
ourselves. We can however 
promise you that it will be a film 
that was produced,  by people, 
and this will be its Icelandic 
premiere. Guests will be invited 
to guess the identity of the film 
on their way into the screening. 
There will be a free pass for next 
year’s festival going to the first 
correct entry coming out of the 
hat. We encourage you to show 
up early for tickets, for if we 
know our fellow Icelanders, 
curiosity will drive them to the 
cinema by thousands!

?
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THE ICEBAR -6°

• 7 different rooms for
all kinds of groups.

• Icelandic speciality

• Fish buffet every day
from 18.00

• Group menu

• Ala carte menu

SURELY THE COOLEST BAR IN TOWN

Verð 495,-

Y         Yfirfir 3300 titlar á lægra verði00 titlar á lægra verði
ÓDÝRARIÓDÝRARI TÍMARIT

Viltu gerast áskrifandi af uppáhaldstímaritinu þínu?Hringdu í síma 550 4111 eða kíktu á www.office1.is

Gerðuverðsamanburð

Verð 795,- Verð 795,-
Verð 495,-

Verð 995,-

Verð 795,- Verð 745,- Verð 995,-

Verð 895,-

Verð 745,-
Verð 745,-

Alltaf
ódýrastur!

Afgreiðslutímar
           verslana!

Office 1 Smáralind 

Virka daga frá 11-19,

laugardaga 11-18,

sunnudaga 13-18

Office 1 Skeifunni 17

Virka daga frá 9-18,

laugardaga frá 11-16,

sunnudaga 13-17

Office 1 Akureyri, Egilsstöðum

OG Ísafirði.

Virka daga frá 10-18,

laugardaga frá 11-16



It´s not just magic – it´s Siggi Hall

In stylish settings and an informal atmosphere, the
restaurant offers delicacies that truly constitute a
new dining experience.

Whether the subject is fresh seafood, bacalao, game
or organic lamb, the master chef uses his unmatched
talents and imagination to lead you on an
unforgettable culinary voyage.

Open: Tuesday – Sunday 18:00 – 23:30

15% DISCOUNT FOR FILM FESTIVAL GUESTS

It’s the journey  not the destination

+354 50 50 600 • www.hertz.is

Hertz locations in Iceland: Keflavík Airport, Reykjavík,
Ísafjörður, Akureyri, Höfn, Egilsstaðir.

The best and easiest way to get to know the rugged 
beauty of Iceland is simply to have your own car. 
We are your car rental experts in Iceland.
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Mitt kort hjá Landsbankanum

410 4000 |  landsbanki.is

Farðu inn á landsbanki.is og búðu til þitt eigið kort 
Hugrún Dögg
Kaupmaður


