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EFNISYFIRLIT

ÓSKAR GÍSLASON
Skrif: Þórarinn Guðnason

KREPPUR, KRAKK OG KVÓTABRASK 
Kvikmyndavika helguð heimildarmyndum og leiknum bíómyndum 
sem gerast í umhverfi íslensks sjávarútvegs í fortíð og nútíð. 
Skrif: Erlendur Sveinsson. 

DEFA
Austur-þýska ríkisrekna kvikmyndastúdíóið 
Skrif: Gunnþóra Halldórsdóttir

JAPÖNSK KVIKMYNDAVIKA
Úrval kvikmynda sem Kvikmyndasafninu hefur borist frá japanska 
sendiráðinu sýndar á einni viku.

LÁRUS ÝMIR ÓSKARSSON
Viðtal: Gunnþóra Halldórsdóttir.

ORSON WELLES
Um litríkt lífshlaup og helstu kvikmyndir Orson Welles. 
Skrif: Ásgrímur Sverrisson.

EINSTAKIR DAGSKRÁRLIÐIR

ÞAKKIR

Sérhver kvikmynd á dagskrá Kvikmyndasafnsins er sýnd á þriðjudögum kl. 20:00 og 
laugardögum kl. 16:00, nema í dymbilvikunni, en þá fellur laugardagssýningin niður. 
Upplýsingar um sýningar safnsins eru einnig birtar á vefsíðu þess: www.kvikmyndasafn.is 
Forsíðumynd: Björgunarafrekið við Látrabjarg.
Baksíðumynd: Síðasti bærinn í dalnum.

Japanska sendiráðið á Íslandi
National Audiovisual Archive, Finland
Svenska Filminstitutet, Cinemateket 
Det Danske Filminstitut 
British Film Archive
Contemporary Films, London
DEFA, Þýskalandi

Umsjón með sýningaskrá og kvikmyndasýningum:
GUNNÞÓRA HALLDÓRSDÓTTIR

Hönnun sýningaskrár:
ERLENDUR SVEINSSON

KREDIT
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Íslandi

Sendiráð Frakklands
á Íslandi

Prentun:
PRENTHEIMAR

Sýningarmenn:
SIGURJÓN JÓHANNSSON OG AGNAR EINARSSON
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SÝNINGAR SAFNSINS 2009 - 2010
,,Í kvikmyndasafninu uppgötvaði ég heim sem enginn hafði bent mér á...Okkur hafði verið sagt frá 
Goethe en ekki Dreyer...Við horfðum á þöglar myndir á tímum talmynda... Okkur dreymdi kvikmyndir... 
Við vorum eins og heittrúaðir kristnir menn í katakombunum...“   J. L. Godard.

Dagskrá vetrarins er að vanda fjölbreytt og er áhorfendum bent sérstaklega á breytt sýningafyrirkomulag 
en tvær kvikmyndavikur verða á haustdagskránni. Sú fyrri tengist hafinu og  sjávarútvegssögu 
Íslands og er undir yfirskriftinni  Kreppur, krakk og kvótabrask, og er innlegg Kvikmyndasafnsins 
til samfélagslegrar umræðu á tímum kreppu og þrenginga. Á sama tíma stendur yfir í Hafnarborg, 
menningarmiðstöð Hafnarfjarðar, sýningin Lífróður - föðurland vort hálft er hafið. Á þeirri sýningu 
verða verk 30 listamanna sem hafa með mismunandi hætti fjallað um hafið í verkum sínum. Hin 
kvikmyndavikan er af allt öðrum toga og samanstendur af nýlegum japönskum myndum. Hún er 
samstarfsverkefni Kvikmyndasafnsins og Japanska sendiráðsins á Íslandi sem útvegar myndirnar og er 
það mikill fengur fyrir áhugasama um menningu þessa fjarlæga lands. Gerð er sérstaklega grein fyrir 
sýningatímum innar í bæklingnum á undan umfjöllun um myndirnar.

Tvær vinsælustu myndir frumkvöðulsins Óskars Gíslasonar Björgunarafrekið við Látrabjarg og 
ævintýramyndin Síðasti bærinn í dalnum eru á dagskránni. Langt er um liðið síðan þessar myndir 
komu síðast fyrir augu almennings og mikið um þær spurt hjá safninu og því sérstaklega ánægjulegt 
að geta boðið áhorfendum að rifja upp fyrri kynni sín af þessum myndum jafnframt því að kynna þær 
fyrir yngri kynslóðinni.

Kvikmyndasafið heldur áfram samstarfi sínu við Háskóla Íslands. Björn Ægir Norðfjörð, aðjunkt 
í kvikmyndafræði við Háskólann, hefur valið sex myndir á dagskrána. Þetta eru ítalskar og franskar 
myndir eftir helstu kvikmyndahöfunda landanna á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar en myndirnar 
tengjast allar námskeiði Björns í HÍ sem heitir Módernismi í kvikmyndagerð. Nemendur í framhaldsnámi 
við Íslensku- og menningardeild munu kynna leikstjóra myndanna fyrir áhorfendum á undan sýningum 
myndanna. Þess ber að geta að Alliance Francaise útvegar allar frönsku myndirnar.

Í Austur-Þýskalandi eftirstríðsáranna stóð framleiðslufyrirtækið DEFA fyrir gerð kvikmynda, 
ríkisrekið kvikmyndaver sem starfaði í kommúnískum anda. Þarna var fjöldi kvikmynda framleiddur 
ár hvert alveg fram að hruni múrsins en þær myndir hlutu ekki alltaf náð fyrir augum yfirvalda svo 
sumar þeirra voru bannaðar, jafnvel í áratugi. Við sýnum fjórar þessara mynda á haustdagskránni sem 
eiga það sameiginlegt að hafa verið valdar meðal 100 bestu kvikmynda Þýskalands.

Kvikmyndavefurinn Rottentomatoes.com setti  á dögunum fram val á 30 bestu kvikmyndum sem 
gerðar hafa verið eftir verkum William Shakespeare. Nokkrar þessara mynda er að finna í geymslum 
Kvikmyndasafnsins og eru nú fjórar þeirra dregnar fram. 

Orson Welles fær sérstaka athygli á vordagskránni og Ásgrímur Sverrisson, kvikmyndagerðarmaður  
og  gagnrýnandi, skrifar  inngangsgrein  um þennan merka leikara og kvikmyndagerðarmann sem 
kannski er þekktastur fyrir mynd sína Citizen Kane en nú gefst áhorfendum tækifæri til að kynna sér 
aðrar myndir hans.

Lárus Ýmir Óskarsson, leikstjóri, vakti umtalsverða athygli á níunda áratug síðustu aldar fyrir 
kvikmyndir sínar. Nú dustum við rykið af nokkrum þeirra og bjóðum gestum safnsins upp á að rifja upp 
myndirnar Andra dansen, Den frusna leoparden og Ryð. Í viðtali segir Lárus frá skoðunum sínum um 
kvikmyndagerð, tilurð og viðtöku myndanna. Viðtalið við Lárus Ými er birt í heild sinni á heimasíðu 
Kvikmyndasafnsins. 

Verið velkomin í Bæjarbíó. 

Gunnþóra Halldórsdóttir
starfsmaður Kvikmyndasafns Íslands
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• ÓSKAR GÍSLASON
Óskar Gíslason ljósmyndari og 
kvikmyndagerðarmaður fæddist 15. apríl 1901, 
sonur hjónanna Gísla Þorbjarnarsonar kaupmanns 
og Jóhönnu Sigríðar Þorsteinsdóttur.

Hann lærði teiknun í teikniskóla Stefáns 
Eiríkssonar og ljósmyndun hjá Magnúsi 
Ólafssyni og Ólafi Magnússyni og fór síðan til 
Kaupmannahafnar þar sem hann útskrifaðist 
sem ljósmyndari árið 1921, hjá konunglegum 
ljósmyndara, Peter Elfelt, sem reyndar er ekki síður 
þekktur sem kvikmyndatökumaður frá þessum 
árum og tók m.a. eina af elstu kvikmyndum sem 
til eru í safni Kvikmyndasafns Íslands um för 
íslenskra þingmannanna til Kaupmannahafnar 
árið 1906. Óskar hafði svo ljósmyndun sem 
aðalstarf næstu 20 árin og var m.a. með árlega 
ljósmyndasýningar í gluggum verslana í 
Reykjavík t.d. Vöruhúsinu og hjá Lárusi G. 
Lúðvígsyni en hóf að kvikmynda í kring um 1940 
og fyrsta mynd hans sem sýnd var opinberlega var 
Lýðveldishátíðin 1944. Aðrar þekktar kvikmyndir 
Óskars eru leiknu myndirnar Síðasti bærinn í 

dalnum (1950), Nýtt hlutverk (1954), Reykjavíkurævintýri Bakkabræðra (1951) og og stuttmyndin 
Ágirnd (1952) og svo heimildarmyndirnar Björgunarafrekið við Látrabjarg (1949) og Reykjavík vorra 
daga (1947 og 48). 

Á ýmsu gekk í lífi Óskars, bæði í starfi og í einkalífi, ma. missti hann tvö af börnum sínum ung, húsið 
brann ofan af heimili hans og vinnustofu og seinna á ferlinum varð hann gjaldþrota og hætti að mestu 
að fást við kvikmyndagerð. Lengst af mun Óskar hafa unnið sem einyrki og kann það að hafa reynst 
honum heilladrýgst enda sýnir sagan að þegar hann þurfti mest að treysta á aðra, þá vildi svo fara að 
nokkuð bæri af leið. Hann tók því mjög nærri sér þegar félagi hans varð þess valdandi að fyrirtæki 
þeirra varð gjaldþrota. Hann bar þó ekki kala til hans fyrir þær sakir, eða lét það amk. ekki í ljósi og 
síðar á ferlinum þegar hann var beðinn um umsögn um þennan mann, voru viðbrögð hans þau ein að 
hann sagði: „hann er nú svolítið varasamur“!

Á fyrstu starfsárum íslenska sjónvarpsins var hann ráðinn þar sem ljósmyndari og byggði upp 
ljósmyndadeild þess og framköllun á kvikmyndum. Þar vann hann, þangað til hann lét af störfum 
sökum aldurs. 

Hann var farsæll í starfi og vel metinn af 
samstarfsmönnum sínum sem lýsa honum sem 
kurteisum og hæglátum manni sem alltaf kom 
fram af prúðmennsku og velvilja.

Sennilega er kvikmyndin Björgunarafrekið við 
Látrabjarg það verk sem lengst heldur nafni hans 
á lofti en það var mikið afrek, sem enginn sem 
vill fást við raunsæja heimildarmyndagerð um 
samtímaefni, má láta óséð en  það á einnig við um 
aðra þá sem unna sögnum og hafa áhuga á hetjuskap 
tengdum íslenskri lífsbaráttu. Þá er myndin Síðasti 
bærinn í dalnum, mynd, sem flestir sem komnir 
eru yfir miðjan aldur muna úr æsku sinni en sú Björgunarafrek undir hrikalegu Látrabjarginu
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kvikmynd átti lengi aðsóknarmet meðal íslenskra 
bíómynda. Til eru ljósmyndir af biðröðum sem 
ná langleiðina umhverfis Austurbæjarbíó, þar 
sem fólk reynir að ná sér í miða. Framangreindar 
kvikmyndir eru báðar teknar á 16 mm filmu og 
Síðasti bærinn var reyndar alltaf sýndur á þess 
konar filmu en kvikmyndin Björgunarafrekið 
við Látrabjarg, var stækkuð upp á 35 mm filmu 
til sýninga í bíóhúsum erlendis. Frummyndir 
af Björgunarafrekinu voru lengi taldar glataðar 
en Kvikmyndasafnið fann þær nýlega í 
framköllunarfyrirtæki í Hamborg og tókst að fá 
þær afhentar til varðveislu og endurgerðar í góðu 
samkomulagi við þýsku slysavarnarsamtökin en 
þau höfðu á sínum tíma fengið frummyndirnar í hendur til að gera þýska útgáfu. Kvikmyndasafnið 
vinnur nú að því að koma kvikmyndinni um björgunarafrekið við Látrabjarg yfir á stafrænt form.

Óskar tók mikinn þátt í félagslífi kvikmyndagerðarmanna sem og ljósmyndara og lét sig aldrei vanta 
á samkomur á þeirra vegum. Þá hafði hann gjarnan kvikmyndavélina við hendina og sá til þess að 
sjónrænar heimildir varðveittust frá þeim gleðistundum, þegar félagar hans skemmtu sér. Hann var 
heiðursfélagi í Félagi kvikmyndagerðarmanna, Ljósmyndarafélagi Íslands og Slysavarnarfélagi 
Íslands.

Óskar kvæntist fyrri konu sinni Edith Soffíu 
Bech, frá Færeyjum, laugardaginn 2. júní 1934. 
Þau eignuðust sex börn og eru fjögur þeirra á lífi. 
Edith tók virkan þátt í kvikmyndaframleiðslu 
mannsins síns og gengdi hlutverki eins konar 
framleiðslustjóra. Þau hjónin skildu. Á efri 
árum kvæntist Óskar, Ingibjörgu Einarsdóttur, 
leikkonu, sem var honum góður félagi og vinur 
meðan þeim entist aldur saman. Síðustu árin 
bjuggu þau í Þingholtsstræti, ekki fjarri þeim 
stað sem heimili Óskars, sem eyðilagðist í bruna,  
hafði staðið. Óskar lést í Reykjavík, þ. 24. júlí 
1990, 89 ára að aldri.

Fólk flykkist á frumsýningu Síðasta bæjarins í dalnum, 10. mars árið 1950

Óskar lengst t.v. ásamt starfsfólki sínu í Síðasta 
bænum í dalnum. Edith er fyrir miðri mynd og Ævar 

Kvaran, leikstjóri myndarinnar, þriðji frá hægri

Krakkarinir í kistunni í Síðasta bænum í dalnum 
prýða merki Kvikmyndasafns Íslands
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• KREPPUR, KRAKK OG KVÓTABRASK

„Það eina sem við getum lært af sögunni er að við lærum ekkert af sögunni, allt sem við lærum, lærum við af 
mótlætinu“ skrifar þýski heimspekingurinn Georg W. F. Hegel. Það er engu líkara en að þessi staðhæfing þýska 
heimspekingsins lifni við þegar horft er á þær kvikmyndir sem gerast í íslenskum sjávarútvegi og valdar hafa 
verið inn á sjávarútvegsviku Kvikmyndasafnsins sem helguð er krakki, kreppu og kvótabraski, þarft íhugunarefni 
nú þegar þjóðin er að vinna sig út úr áföllum bankahrunsins 2008 og kreppu efnahagslífisins í kjölfarið. Þegar 
heimildarmyndirnar Lífið er saltfiskur, Silfur hafsins og Verstöðin Ísland eru skoðaðar rifjast ljóslifandi upp sú 
sögulega staðreynd að Íslendingar hafa áður lent í hruni og það oftar en einu sinni. Á fyrri öldum af völdum 
náttúrinnar á tuttugustu öldinni af mannavöldum í kjölfar heimsstyrjaldarinnar fyrri, í heimskreppunni 1930 fram 
í heimsstyrjöldina síðari og síðan á árunum 1967 – 68 með framlengingu á síldveiðibannsárum fram á áttunda 
áratuginn. Ef við lærum ekkert af sögunni þá stendur eftir spurningin um það hvort við getum lært eitthvað af 
mótlætinu. Það er samtíðarinnar að ráða fram úr því en með sjávarútvegssýningu Kvikmyndasafnsins (sjá bls.10) 
vill það leggja sitt af mörkum til umræðunnar um þá kreppureynslu sem þjóðin er að ganga í gegnum um þessar 
mundir. Um leið er safnið kannski þessa kreppuvikuna að minna okkur á þann grundvöll sem tilvera og sjálfstæði 
íslensku þjóðarinnar hefur hingað til byggst á, fiskveiðarnar, vinnsla sjávarfangs og sala fiskafurða á erlendum 
mörkuðum. „Back to the basics“ eins og sagt myndi vera á enskri tungu gæti verið boðskapur mótlætisins. 

Upphaf fyrstu myndar vikunnar, Lífið er saltfiskur, hefur sláandi skírskotun til samtímans. Byrjunarmyndskeiðið 
er af auglýsingu kvikmyndar sem sýnd var í gamla Fjalakettinum á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar, sem nefnist 
Baráttan um peningana. Fram kemur að þetta er franskur sjónleikur í 2 þáttum og í sviga stendur að myndin sé 
„mjög spennandi“. Sem reyndust vera orð að sönnu, því strax eftir að styrjöldinni lauk og friður komst á héldu 
átökin áfram á sviði viðskiptanna, þ.e. peninganna. Íslendingar sem höfðu samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu að 
koma á algjöru áfengisbanni og bundið það í lögum urðu að lúta vilja spænskra vínframleiðenda sem ekki gátu 
unað „vilja“ Íslendinga að hætta að drekka vín. Spánn, aðalmarkaðsland Íslendinga, sem þeir áttu lífsafkomu sína 
undir, lagði nú til atlögu við Ísland, lítilmagnann, sem byggði á einni útflutningsgrein, til að geta brotið á bak 
aftur vínbann hinna bannþjóðanna, sem voru Noregur, Finnland og Bandaríkin. „Íslendingum þótti sjálfstæði sínu 
misboðið og deildu hart hverjir á aðra í leit sinni að skynsamlegum viðbrögðum“, eins og segir í kvikmyndinni. 
Og þulurinn heldur áfram: „Áður en yfir lauk varð Íslendingum ljóst að lögmál markaðsbúskaparins stóð í þessu 

tilfelli ofar þjóðarviljanum.“ Og því þurfti að breyta lögum 
og sniðganga þjóðaratkvæðagreiðslu með því að heimila 
drykkju Spánarvína og þetta gerist árið 1923. 

Í Silfri hafsins segir frá annarri atburðarás þremur árum 
áður. Þar segir: „Einokunaraðstaða fáeinna sænskra og danskra 
síldarkaupmanna, vanþekking á breyttum markaðsaðstæðum 
og spákaupmennska leiddi til þess að haustið 1919 féll síldin 
stórkostlega í verði. Fjöldi síldarsaltenda varð gjaldþrota 
og vorið 1920 var tugþúsundum af ónýtri Íslandssíld fleygt 
í sjóinn fyrir utan Kaupmannahöfn og víðar. Þessi skellur 
bitnaði ekki aðeins á saltendum. Þetta var jafnframt köld 
gusa framan í lánardrottna þeirra, bankana heima á Íslandi, 

Reykjavík í upphafi kreppunnar miklu sumarið 1930.
Verstöðin Ísland, 2. hluti.

Um borð í togaranum Skallagrími 1924 
þegar Halamiðin fundust. Lífið er saltfiskur.
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og verkalýðinn sem sá þannig á eftir launum erfiðis síns í sjóinn. Annað eins hrun var óþekkt í íslenskri atvinnusögu. 
Menn kölluðu það krakkið mikla. Mikill óstöðugleiki fylgdi í kjölfarið sem hélst næstu árin. Mikið var rætt og 
skrifað um þessi ósköp sem yfir þjóðina höfðu dunið og fullyrt að síldarspekúlantarnir (les: útrásarvíkingar) væru 
„mestu strandmennirnir í okkar þjóðfélagi. Þeir hafa ekki einungis siglt sínum eigin skipum í strand, heldur og 
komist nærri því að að strandsigla fjármálaskútu þjóðarinnar.“ 

Verstöðin Ísland varpar síðan heildarljósi á hinn sveiflukennda þjóðarbúskap Íslendinga á öldinni sem leið þar 
sem skiptast á djúpir öldudalir og háar uppsveiflur. Var til þess tekið í blaðaskrifum eftir frumsýningu myndarinnar 
með hve sláandi hætti sú sýn birtist í myndaflokknum. 

Síðasti valsinn, yfirgripsmikil þriggja hluta sjónvarpsmynd um sögu landhelgisstríðs Íslendinga við Breta, 
minnir okkur á að átök milli Íslendinga og Breta eiga sér dýpri rætur heldur en birtast í Icesave málinu og þeirri 
aðgerð Breta að setja á okkur hryðujverkalög. Átökin við þá út af útfærslu landhelginnar á öldinni sem leið og nú 
vegna bankahrunsins varða í báðum tilvikum grundvallarhagsmuni Íslendinga. Hrópandi andstæða við þessi átök 
birtist í öðrum hluta Verstöðvarinnar þar sem lýst er siglingum Íslendinga með ferskan fisk á markað í Bretlandi í 
heimsstyrjöldinni síðari, viðskipti sem kostuðu Íslendinga meiri mannfórnir en allar aðrar þjóðir í heimsstyrjöldinni 
síðari ef miðað er við höfðatölu. 

Leiknu myndirnar Hafið og Ingaló sem báðar greina frá kvótabraski og afleiðingum græðgi og siðleysis á 
samfélagið í nærmynd sjávarplássins, varpa ljósi á flísina í auga þjóðarinnar sjálfrar, sem þarf að líta sér nær til að 
gæta réttlætis og sanngirni þegar kemur að skiptingu eigin auðs. Og nú er spurningin hverju mótlætið fær til leiðar 
komið á þeirri vegferð.

Á Íslandi eiga eflaust eftir að spretta upp margar kvikmyndir 
sem hafa útgangspunkt í hruninu mikla líkt og gerst hefur hjá 
öðrum þjóðum. Kvikmyndasafninu lék í því ljósi forvitni  á 
að fá til sýningar bíómyndir sem urðu til í Finnlandi í kjölfar 
fjármálkreppunnar sem skók þjóðlíf Finna á tíunda áratug síðustu 
aldar. Þótt þær falli ekki beint að sjávarútvegsmyndavikunni þá eru 
Draumalandið (1993) í leikstjórn Markku Pölönen og Ský á reki 
(1996) eftir Aki Kaurismaki sem eru á dagskrá safnins í mars dæmi 
um kvikmyndir sem Finnar nutu að horfa á þegar fjármálakreppa 
skók þjóðlíf þeirra.

• DEFA

Spur der Steine (1966)
Berlin - Ecke Schönhauser (1957)

15
16

Der Geteilte Himmel (1963)
Die Architekten (1990)

17
18

Bls Bls

DEFA eða kvikmyndaver austur-þýska ríkisins eftir heimstyrjöldina síðari var ríkisrekið kvikmyndaver sem 
starfaði í kommúnískum anda allt fram að hruni múrsins þegar forsendur breyttust hjá austurblokkinni. Ár 
hvert var framleiddur fjöldi kvikmynda en þær nutu ekki alltaf náð fyrir augum yfirvalda svo sumar þeirra 
voru bannaðar, jafnvel í áratugi. Í dag er DEFA stofnunin hluti af samtökum kvikmyndasafna í Þýskalandi 
og vinnur í nánu samstarfi við þau sérstaklega við Friedrich Wilhelm Murnau stofnunina og einbeitir sér 
að því að koma þessum myndum á framfæri við 
almenning. Frumfilmur DEFA kvikmyndanna eru 
geymdar hjá Þýska kvikmyndasafninu sem sér um 
forvörslu þeirra og varðveislu. Nú hafa verið gerðar 
nýjar sýningakópíur af nokkrum þessara mynda og 
Kvikmyndasafnið sýnir fjórar myndir úr sýningaröð 
sem þetta haustið fer um Norðurlöndin undir heitinu 
DEFA á Norðurlöndum. Myndirnar eru meðal þeirra 
100 mynda sem gagnrýnendur hafa valið sem bestu og 
mikilvægustu myndir Þýskalands og voru framleiddar 
af DEFA á árunum 1957 - 1990. Tilefnið er m.a. að 
í október verða liðin tuttugu ár frá falli múrsins 
og forvitnilegt er að skyggnast inn í þennan heim 
banns, aðskilnaðar og ritskoðunar í þessu fyrrum 
kommúnistaríki í Evrópu miðri. Þetta ástand varði frá 
stríðslokum allt til ársins 1989 að hindranirnar brustu.

Á landamærum Austur- og Vestur-Þýskalands

Sjá nánar um myndirnar sem sýndar verða 
á sjávarútvegsmyndavikunni á bls. 10 - 11
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1. sep

5. sep

Bernardo Bertolucci

Strategia del ragno eða Herkænska köngulóar-
innar er tilbrigði við smásögu argentíska 
rithöfundarins Jorge Luis Borges. Þar segir frá 
eftirgrennslan ungs manns um afdrif föður síns 
í valdatíð fasista á Ítalíu. Faðirinn hafði verið 
andstæðingur Mussolini og fasismans og sonurinn 
ræðir við fyrrum ástkonu og vini föðurins til að 
komast að því hvað olli aftöku hans. Tökumaður 
myndarinnar var Vittorio Storaro sem gestir 
Kvikmyndasafnsins þekkja frá sérstakri kynningu 
á afmælisári safnsins 2008. Þá voru sýndar 
nokkrar myndir sem þeir Bertolucci og Storaro 
hafa unnið saman, þar sem er að finna einhverja 
fallegustu myndramma í sögu kvikmyndanna. Í 
Herkænsku köngulóarinnar sóttu þeir Bertolucci 
og Storaro margt í smiðju listmálara á borð við de 
Chirico og Magritte. Þetta sama ár kom út eftir 
leikstjórann myndin Il conformista sem vakti á 
honum heimsathygli.

Bernardo Bertolucci (1940) vakti kornungur 
athygli fyrir listræn skrif og um tvítugt var hann 
farinn að vinna við handritsskrif með ekki minni 
meista en Sergio Leone og fékk um sama leyti starf 
sem aðstoðarleikstjóri P.P. Pasolini við myndina 
Accattone. Hann leikstýrði fyrstu kvikmynd sinni 
La commossa secca aðeins 22 ára gamall og hefur 
ekki numið staðar síðan enda eru kvikmyndir hans 
orðnar 22 að tölu. Ýmsir hafa orðið til að benda 
á að myndir Bertolucci fjalli oftast um kynlíf eða 
pólitík t.d. Last Tango in Paris eða 1900.

Þann 9. apríl sl. voru liðin 60 ár frá frumsýningu 
heimildarmyndar  Óskars Gíslasonar ljósmyndara 
og kvikmyndgerðarmanns sem segir frá frækilegri 
björgun heimamanna á Látrum og nágrenni, á 
breskum skipbrotsmönnum af togaranum Dhoon, 
12. des. 1947. Sjaldan hefur verið unnið annað 
eins björgunarafrek og þarna er lýst og ekki má 
vanmeta afrek kvikmyndagerðarmannsins sem 
kom því á filmu. Aðdragandinn að myndgerðinni 
var sá að einn heimamanna á Vestfjörðum, hafði 
samband við Óskar, eftir strand Dhoons við 
Látrabjarg, og stakk upp á því að björgunarafrekið 
yrði sett á svið og kvikmyndað. Ekki fékk 
Óskar viðbrögð við beiðni sinni um fjárstyrk til 
myndgerðarinnar en í samvinnu við heimamenn 
tókst honum að koma þessu máli í höfn.

Það var svo ári síðar, í lok nóvember, að 
sviðssetningin fór fram í Kollsvík vestra. Meðan 
tökur stóðu yfir bárust boð um að raunverulegt 
strand hefði orðið undir Hafnarmúla í Örlygshöfn. 
Þar hafði strandað, í aftakaveðri, breski togarinn 
Sargon. Tóku menn upp tæki sín og hröðuðu sér 
til Patreksfjarðar þar sem þeim tókst að bjarga sex 
mönnum af áhöfn togarans en ellefu fórust. Munu 
þeir sem létust hafa króknað úr kulda. 

Þannig bar það til að kvikmynd Óskars varð 
jafn raunveruleg og raun ber vitni því ekki var um 
sviðsetningar að ræða á þeim atriðum sem sýna 
sjálfa björgunina. 

Myndin var gefin út á fjölda tungumála og fékk 
dreifingu víða um heim.

Ítalía (1970). FILMA. 
Aðalleikarar: Giulio Brogi, Alida Valli. 
Lengd: 100 mín, litur. - Enskur texti.

Strategia del ragno

• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Óskar Gíslason/Ævar Kvaran

Björgunarafrekið við Látrabjarg

Ísland (1949). STAFRÆN SÝNING.
Lengd: 50 mín, svart hvít. 

Þri.  

Lau.

8. sep 

12.sep

Þri.  

Lau. •  ÓSKAR GÍSLASON
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15. sep

19. sep 

Alain Resnais

Alain Resnais (1922) var samtímamaður 
kvikmyndargerðarmanna sem kenndu sig við 
La nouvelle vague eða frönsku nýbylgjuna, 
en flokkast þó fremur til hóps módernista sem 
kenndu sig við vesturbakkann. Myndir hans, 
einkum hinar fyrstu, eru engu að síður oftlega 
flokkaðar til frönsku nýbylgjunnar sem var 
áberandi í Frakklandi á sjötta og sjöunda áratug 
síðustu aldar.

Strax með fyrstu leiknu mynd sinni, Hírósíma 
ástin mín (1959), vakti Resnais mikla athygli 
ekki síst fyrir frásagnartilraunir sínar þar sem 
hann leikur sér með tíma og minni. Á síðasta ári 
við Marienbad (L’année dernière à Marienbad 
(1961)) sem var önnur í röðinni, þótti ekki síður 
óvenjuleg og er á meðal þekktustu mynda frönsku 
nýbylgjunnar. Í henni reynir maður X að sannfæra 
unga konu A um að þau hafi átt í ástarsambandi 
árið áður við Marienbad. Frásögnin er ekki línuleg 
heldur ruglingsleg og sögð með tilvísunum í 
huglægar minningar. Maðurinn virðist eltast við 
draum sem líka er martröð. Á meðan X reynir 
að fá A til að rifja upp fyrri fund þeirra, hreyfist 
landslagið í kringum þau á ógnarhraða og steypist 
yfir þau eins og flóð minninga. Fleiri atriði í 
myndinni eru svipuð og áhorfandinn veit ekki 
hvað hann á að halda þ.e. hvort þessi ástarfundur 
hafi átt sér stað eða ekki.
Frakkland (1961). FILMA. 
Aðalleikarar: Delphine Seyrig, Giorgio Albetrazzi.
Lengd: 94 mín, svart hvít. - Enskur texti.  

L’année dernière à Marienbad
• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Þri.  

Lau.
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• KREPPUR, KRAKK OG KVÓTABRASK

Myndaflokkurinn Lifið er saltfiskur (1984) var framleiddur fyrir SÍF af Lifandi 
myndum undir stjórn Erlends Sveinssonar sem einnig skrifaði handritið og klippti 
myndina. Tilefnið var 50 ára starfsemi Sölusambandsins. Flokkurinn var ráðgerður 
í þremur hlutum en einungis 1. og 3. hluti litu dagins ljós. Þriðji hlutinn, Baráttan 
um markaðina, fjallar um framleiðslu- og verslunarsögu íslenska saltfisksins frá árum 
heimsstyrjaldarinnar fyrri og fram á afmælisár SÍF 1982. Grunnhugmynd verksins er 
sú að sýna, hvernig allt er öðru háð í heimi viðskiptanna og að kreppur koma og fara. 
Nú er þessi heimur með öllu horfinn og það síðasta sem fréttist af SÍF í kjölfar hrunsins 
s.l. haust er að fjórðungur félagsins sem nú heitir Alfesca er kominn í franska eigu.

Mánudagur 21. sept. LÍFIÐ ER SALTFISKUR 3 - Baráttan um markaðina

Sjávarútvegsmyndavika Kvikmyndasafnsins stendur yfir alla daga vikuna 21. til 26. 
september og byrja sýningarnar kl. 20:00 nema laugardagssýningin sem er kl. 16:00 
eins og venja er. Á fyrstu sýningunni og á miðvikudeginum og fimmtudeginum verða 
tvær heimildarkvikmyndir sýndar með hléi á milli sýninga. Sérhver þessara sýninga 
stendur því yfir í rúmlega tvær klukkustundir. Laugardagssýningin verður enn lengri  
þar sem allir hlutar Síðasta valsins verða sýndir á þeirri sýningu en þannig þó að 
hlé verður á milli þáttanna. 

Erlendur Sveinsson og Sig. Sverrir Pálsson stjórnuðu gerð heimildarkvikmyndarinnar 
Silfur hafsins (1987) sem Lifandi myndir framleiddi fyrir Félög síldarsaltenda með 
stuðningi Síldarútvegsnefndar. Myndin rekur síldarsöguna frá fyrri öldum og upp að 
framleiðslutíma myndarinnar. Inn í þá sögu vefst síldarvertíðin sem í byrjun níunda 
áratugarins var nútíð en er nú, rúmum 20 árum síðar, veröld sem var. Í aðdraganda 
síldarvertíðarinnar er fylgst með gangi sölumála undir forystu Gunnars Flóvenz 
og því hvernig sölusamningar sem þá voru gerðir fyrirfram lögðu grunninn að 
vertíðinni og undirbúningi hennar. Myndin leitast við að varpa ljósi á mikilvægi þess að hafa gott skiplag á 
síldarframleiðslunni með hliðsjón af því hruni sem þessi atvinnugrein hafði margsinnis gengið í gegnum.

SILFUR HAFSINS

,,Hörð kvikmynd, vel gerð“ sagði í gagnrýni í Liberation, Frakklandi um kvikmynd 
Ásdísar Thoroddsen um Inguló frá árinu 1993. Myndin er raunsæislegt verk sem 
segir frá lífinu í litlu sjávarþorpi þar sem fiskurinn er allt. Ingaló er send suður í 
geðrannsókn eftir að lenda upp á kant við föður sinn og reyndar líka áhöfnina á 
Matthildi ÍS 167 en ræður sig á þann bát síðar ásamt bróður sínum. Í heimahöfn búa 
flestir úr áhöfninni í verbúð. Eftir villt partý í verbúðinni leggur Matthildur upp í 
örlagaríka sjóferð. Undiralda myndarinnar er gagnrýni á illan aðbúnað verkafólks í 
fiskiðnaði og úthlutunarreglur á kvóta. 

Þriðjudagur 22. sept. INGALÓ

Í fyrsta hluta myndaflokksins Verstöðin Ísland, sem Erlendur Sveinsson stjórnaði og 
skrifaði handrit að, er gerð grein fyrir útgerðarháttum þjóðarinnar á árabátatímanum 
sem segja má að hafi staðið samfellt yfir frá landnámsöld og fram yfir aldamótin 
1900. Eftir yfirlit yfir sjávarútvegssögu liðinna alda, er fjallað um þilskipaöldina og 
þær breytingar sem fylgdu komu þilskipanna. Greint er frá upphafi vélvæðingar í 
sjávarútveginum upp úr síðustu aldamótum, fyrst í bátaútgerðinni en litlu síðar með 
tilkomu togaraútgerðar. Leitast er við að lýsa áhrifum atvinnubyltingarinnar sem 
vélvæðingin hafði í för með sér á gamla bændasamfélagið um leið og sjávarútvegssagan 
er rakin til heimsstyrjaldarinnar fyrri sem markar ákveðin þáttaskil.

Miðvikudagur 23. sept. VERSTÖÐIN ÍSLAND 1 - Frá árum til véla
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 Sjávarútvegsmyndavika 21. - 26. september

Í öðrum hluta Verstöðvarinnar er rakin þróunarsaga sjávarútvegsins á árunum 1920 – 
1950. Á þeim tíma lagði sjávarútvegurinn grunn að þeirri gjörbreyttu samfélagsgerð 
á Íslandi sem tók við af gamla bændasamfélaginu. Fjallað er um hina miklu 
uppbyggingu sem átti sér stað í útgerð og fiskvinnslu á þriðja áratugnum á sama tíma 
og miklir erfiðleikar á fiskmörkuðum steðjuðu að. Lýst er baráttunni sem háð var í 
sjávarútveginum á kreppuárunum eftir 1930 er síðan tók á sig nýja mynd við breyttar 
aðstæður í heimsstyrjöldinni síðari. Þessi myndhluti endar á endurreisnarátaki 
eftirstríðsáranna, sem kennt hefur verið við nýsköpun og svipast er um í þjóðfélaginu 
um 1950.

VERSTÖÐIN ÍSLAND 2 - Bygging nýs Íslands

Þessi myndhluti spannar tímabilið frá 1950 til ársins 1989. Á þessum tíma leiða 
sveiflur í aflabrögðum til þess að úthafsveiðar koma til sögunnar í vaxandi mæli. 
Þetta er tímabilið, þegar Íslendingar sjá sig knúna til að verja auðlind sína og færa 
landhelgina út í áföngum úr 3 sjómílum árið 1952 í 200 mílur 1975 með tilheyrandi 
átökum við aðrar fiskveiðiþjóðir jafnframt því sem skuttogaravæðing á sér stað og 
eldgos brýst út í stærstu verstöð landsins. Auðlindin er ekki óþrjótandi og þar kemur 
að Íslendingar verða að takmarka eigin sókn með setningu kvótakerfis. Tilkoma stóru loðnuskipanna og 
vaxandi vinnslu um borð í frystiskipum markar lok þessa sögulega hluta Verstöðvarinnar Íslands.

Fimmtudagur 24. sept. VERSTÖÐIN ÍSLAND 3 - Baráttan um fiskinn

Lýst er einu ári í útgerð á tökutíma myndaflokksins undir lok níunda áratugarins 
og byggt á þeirri hugmynd að sýna hið nána samspil útgerðar og fiskveiða. Myndin 
hefst á vetrarvertíð og endar á jólum. Tvö skip, vertíðarbátur og togari af millistærð, 
gerð út frá sömu verstöðinni, eru í aðalhlutverkum, ásamt útgerðarmönnum þeirra 
og skipverjum. Báturinn er á netaveiðum á vetrarvertíðinni, trolli yfir sumartímann 
og síldveiðum í nót um haustið. Togarinn er farinn að láta á sjá í byrjun myndarinnar 
og er sendur í lengingu og meiriháttar viðhald til Póllands um sumarið. Að loknum 
breytingum hefur hann veiðar á ný um haustið og siglir undir jól með aflann á markað 
í Bremerhaven. Myndin endar á jólum, þegar flotinn er í heimahöfn og hugleidd er framtíð sjávarútvegsins.

VERSTÖÐIN ÍSLAND 4 - Ár í útgerð

,,Gjafakvótinn ...upphafið að efnahagshruninu.“ segir Baltasar Kormákur 
leikstjóri myndarinnar Hafið (2002). Myndin fjallar um mismunandi hugmyndir um 
meðferð kvótans innan fjölskyldu útgerðarmannsins Þórðar sem í 50 ár hefur verið 
aðalatvinnurekandinn í plássinu. Hann kallar börn sín á fund og ætlar að leggja þeim 
línurnar um framtíð fyrirtækisins. Þá kemur í ljós að þau hafa aðrar hugmyndir um 
eigin framtíð og vilja helst selja kvótann hæstbjóðanda til að njóta ávaxtanna annars 
staðar. Að auki liggja í fortíðinni ýmis óleyst mál svo uppgjör er óumflýjanlegt með 
afleiðingum sem engan óraði fyrir.

Föstudagur 25. sept. HAFIÐ

Síðasti valsinn, þorskastríðin 1952 - 1976 eftir Margréti Jónasdóttur og Magnús 
Viðar Sigurðsson segir frá örlagaríkum átökum á myrkum og hættulegum fiskimiðum 
við Íslandsstrendur þar sem tvær þjóðir börðust fyrir lífsafkomu sinni. Í húfi var líf 
eða dauði heillar atvinnugreinar sem fiskveiðisamfélög Breta og Íslendinga byggðu 
á. Þorskastríðin voru fyrsta alþjóðlega deila hins nýstofnaða lýðveldis á Íslandi og 
sýndu hversu lítil þjóð er megnug þegar stór mál eru í húfi. 

Þættirnir eru þrír. Hinir fyrri tveir rekja sögu veiða Breta við Ísland auk þess að lýsa  
baráttuaðferðum stríðsaðila. Sá þriðji leitast við að útskýra stjórnmáladeiluna.

Laugadagur 26. sept. SÍÐASTI VALSINN 1 - 3
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29.sep 

3. okt

Michelangelo Antonioni

Kvikmyndaskáldið Michelangelo Antonioni 
(1912 - 2007) átti löngum ferli að fagna og setti 
sterkan svip á sjötta og sjöunda áratug síðustu 
aldar og er þekktastur fyrir myndir sem lýsa sýn 
hans á ítölsku millistéttina. Kvikmyndasafnið 
hefur áður sýnt þríleik höfundarins L’avventura, 
La notte og L’eclisse sem voru myndir sem opuðu 
honum dyrnar að umheiminum en í þessum 
myndum fjallar hann um borgarastéttina, firringu, 
depurð og ótta. Il deserto rosso er lík þessum 
myndum bæði í stíl og innihaldi og er reyndar 
stundum kölluð „fjórða“ myndin í þríleiknum og 
víst er að Monica Vitti leikur í þeim öllum.
 Giuliana er heimavinnandi húsmóðir og gift 
Ugo verksmiðjustjóra. Hún er tæp á geði og 
reynir af fremsta megni að leyna ástandi sínu 
fyrir eiginmanninum en hallar sér að Zeller þegar 
maður hennar er í burtu í viðskiptaferð. Zeller 
notfærir sér bágt ástand Giuliönu og skilur við 
hana niðurbrotna og yfirgefna. 

Eins og í fyrri myndum Antonionis er leikmyndin 
kuldaleg og fjarræn. Samtöl eru í lágmarki enda 
hafði hann ekki mikla trú á þeim til að koma til 
skila andlegu ástandi persóna sinna. Hann notar 
langar tökur og oft mikla kyrrstöðu bæði persóna 
og kvikmyndavélar til að draga fram mikilvægi 
augnabliksins. Þetta var fyrsta kvikmynd 
Antonioni í lit. Atriðin ganga í ljósum pastellitum 
þar sem hvítur reykur eða þoka eru áberandi. 
Rauði liturinn er tákn fyrir hjartasár Giuliönu og 
kynferðislega löngun hennar.

Ítalía, Frakkland (1964). Rauða eyðimörkin. FILMA.  
Aðalleikarar: Monica Vitti, Richard Harris.
Lengd: 120 mín, litur. - Enskur texti. 

Il deserto rosso

• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Þri.  

Lau.
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• JAPÖNSK KVIKMYNDAVIKA

Leikstjórinn Kiyoshi Kurosawa (1955) er þekktastur fyrir J-horror myndir sínar en það er japanskt 
afbrigði hryllingsmynda sem grundvallast á sálfræðitryllum 
einkum þeim sem fjalla um drauga og uppvakninga eða særingar 
og forskynjanir. Honum hefur verið líkt við bæði Stanley Kubrick 
og Andrei Tarkovsky þótt sjálfur líti hann ekki á þá sem sérstaka 
áhrifavalda sína en segist hins vegar hrífast mjög af bandarískri 
kvikmyndagerð frá fyrri hluta áttunda áratugarins. Þekkt stef í 
myndum Kurosawa eru hvernig samfélagið mótar einstaklinginn 
eða einstaklingar helteknir af óvenjulegum viðfangsefnum en líka 
hvernig gangverk samfélagsins molnar ef skoðað er með gleraugum fáránleikans. Akarui mirai (2003) 
fjallar að hluta til um tvennt af þrennu. Hún segir frá Mamoru, íhugulum ungum manni sem reynir 
að halda marglyttu í ferskvatni, og vini hans Nimura sem dreymir dagdrauma um bjarta framtíð sína. 
Báðir eru ungu mennirnir uppfullir af reiði sem þeir hafa enga stjórn á, enda fer það svo að Mamoru 
lendir á dauðadeildinni fyrir morð á yfirmanni þeirra. Hann fremur sjálfsmorð en sendir skilaboð til 
Nimura: ,,Haltu áfram”. Myndin var tilnefnd til Gullpálmans á Cannes 2003 og hlaut fjölda verðlauna á 
Japanese Professional Movie Awards 2004 meðal annars fyrir leikstjórn, besta mynd og besti leikur.

Þriðjudagur 6. okt. BJÖRT FRAMTÍÐ    Akarui mirai/Kiyoshi Kurosawa

Kvikmyndasafn Íslands og Sendiráð Japans á Íslandi standa í sameiningu fyrir 
japanskri kvikmyndaviku dagana 6. - 10. október og verða sýningar kl. 20:00 virku 
dagana en kl. 16:00 á laugardeginum. Sendiráðið hefur áður stutt við bakið á safninu 
hvað kvikmyndasýningar varðar. Á vormánuðum voru sýndar nokkrar myndir gömlu 
meistaranna Naruse, Kurosawa, Ozu og Mizuguchi í tengslum við námskeið um sömu 
höfunda í Háskóla Íslands og ef horft er lengra aftur þá styrkti sendiráðið einnig 
sýningar japanskra mynda vorið 2004. Í þetta skiptið eru það samtímahöfundar sem 
eru á dagskrá: Takeshi Kitano, Mamoru Hosoda, Kiyoshi Kurosawa, Yuji Nakae og 
Naoko Ogigami sem jafnframt er eina konan í hópnum.  Myndirnar fimm, sem verða 
sýndar, eru allar nýjar eða nýlegar.

Á Takeshi Kitano (1947) á að baki óvenjulega litríkan feril sem leikari, skáld, kvikmyndaleikstjóri, 
skemmtikraftur, handritshöfundur og málari auk þess að hafa hannað vinsælan tölvuleik. Í Japan er 
hann kannski þekktastur fyrir sjónvarpstvíeykið Beat Takeshi sem 
naut gífurlegra vinsælda ekki síst fyrir þær sakir að handrit Kitano var 
ruddalegra en venjan var og beindist þá grínið oft að lítlmagnanum, 
fötluðum, fátækum, börnum, konum, ljótum eða heimskum. Svo ramt 
kvað að þessu að það leiddi til ritskoðunar. Myndin Kizzu ritân (1996), 
fyrsta myndin sem Kitano leikstýrði og verulega sló í gegn, vitnar 
með sjálfsævisögulegum hætti til þessa tímabils. Þar segir frá Shinji 
og Masaru sem eru yfirgangsseggir og gera lítið annað en að hrella 
skólafélaga sína. Þeir hætta í skólanum til að reyna fyrir sér í lífinu, 
annar sem boxari en hinn verður meðlimur glæpamafíu.  Margar mynda 
Kitanos eru um glæpamafíur og vekja upp siðferðilegar spurningar en 
þær eru líka fyndnar og sýna umhyggju fyrir persónunum. Myndin 
sópaði til sín verðlaunum, flestum fyrir leik Masanobu Ando og 
leikstjórn Kitano.

Miðvikudagur 7. okt. YFIRGANGSSEGGIR    Kizzu ritân/Takeshi Kitano
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Myndin Nabbie no koi (1999) gerist í litlu samfélagi á eyjunni Okinawa í Japan. Í myndinni er 
alþýðumenningin fyrirferðamikil, sérstaklega í tónlistinni sem er altumvefjandi. Þungamiðja sögunnar 
er Nabbie amma en sagan segir líka frá ömmustelpunni hennar, Nanoko, og manni sem heimsækir 
eyjuna. Eftir því sem myndin líður áfram innan um 
nokkurnveginn hefðbundið líf eyjaskeggja er hulunni 
svipt af lífi Nabbie. Það sem kemur í ljós kemur 
mönnum verulega á óvart.

Leikstjórinn Yuji Naka (1965) á að baki langan 
og farsælan feril sem hönnuður tölvuleikja. Hann 
hefur leikstýrt 7 myndum bæði heimildarmyndum og 
leiknum og er Nabbie no koi önnur í röðinni. Myndin 
hlaut verðlaun fyrir leikstjórn, leik í aðalhlutverkum 
og Kenichiro Isoda fékk sérstök verðlaun fyrir 
tónlistina.

Fimmtudagur 8. okt. ÁSTIR NABBIE    Nabbie no koi/Yuji Nakae

Kamome shokudo (2006) er byggð á samnefndri skáldsögu Yôko Mure. Sögusviðið er lítill japanskur 
matsölustaður í höfuðborginni Helsinki í Finnlandi og nánasta umhverfi. Hún segir frá Kamome, 
sem rekur staðinn, og fastagestum sem verða vinir hennar. Framvinda myndarinnar er fremur hæg og 
veltir upp hugsun  um grunnþarfir manneskjunnar: mat, vinnu, vináttu og ást. Flest atriði myndarinnar 
gerast inni á þröngum veitingastaðnum sem er myndaður í skæru ljósi og björtum litum og matseld 
Kamome á mat fyrir sálina er í forgrunni. Persónurnar þurfa að endurmeta afstöðu sína til ýmissa 
hluta fyrir vináttuna en í lok myndar hafa þær breyst til hins betra. Eins og mávarnir við höfnina hafa 
aðalpersónur myndarinnar flækst um en fundið frelsið 
og fastan samastað.

Eftir að hafa lokið námi í Japan fór Naoko Ogigami til 
Bandaríkjann í frekara nám, 1994 - 2000, þar sem hún  
vann samtímis í auglýsingum og sjónvarpi. Matstofa 
Kamome er þriðja leikna myndin hennar en fyrsta 
japanska kvikmyndin sem tekin er upp í Finnlandi sem 
er þekktast í Japan sem land Múmínálfana; náttúruna, 
næði og töfra. Ogigami teflir saman einfaldleika Japans 
og finnskri dulúð og útkoman er ómótstæðileg. 

Föstudagur 9. okt. MATSTOFA KAMOME  Kamome shokudo/N.Ogigami

Tímaflakkarinn er falleg og hjartnæm teiknimynd sem gerist í 
menntaskólaumhverfi með öllum sínum vina- og ástarsamböndum, 
og vinasamböndum sem breytast í ástarsambönd. Makoto Konno 
hefur mest gaman af því að spila fótbolta með strákunum vinum 
sínum Kosuke suda og Chiaki Mamiya. Það er ekkert nema vinátta 
á milli þeirra en stundum breytist vinátta. Við ákveðið atvik öðlast 
Makoto hæfileikann til að flakka um í tíma, verður mjög fær í því 
og notar miskunnarlaust til að uppfylla hversdagslegar óskir sínar.

Í Japan er sterk hefð fyrir teiknimyndagerð og gerðar til 
hennar miklar kröfur. Leikstjóri myndarinnar Mamoru Hosoda 
er þekktur fyrir starf sitt í þessum geira m.a. fyrir samstarf við 
Takashi Murakimi. Myndin ber hæfni hans vitni. Persónurnar 
eru vel teiknaðar og bakgrunnar og umhverfi sannfærandi. Mest 
vinna hefur verið lögð í aðalpersónuna Makoto og hún birtist sem 
aðlaðandi alvöru karakter, hjarta myndarinnar.

Laugardagur 10. okt TÍMAFLAKKARINN  Tokoi o kakeru shojo/M. Hosoda
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„Ég vil frekar að fólk skynji myndir mínar en skilji 
þær“ sagði Robert Bresson eitt sinn aðspurður 
um kvikmyndagerð sína. „Ég set skynjun framar 
skynsemi“. Um kvikmyndina Pickpocket sagði 
hann: „Fremur en að segja sögu langaði mig til að 
áhorfendur upplifðu andrúmsloftið sem umlykur 
þjófa, og þá sérstaklega kvíðann og óþægindin 
sem slíkt andrúmsloft vekur.“ 

Bresson (1901 - 1999) var menntaður 
málari og kom fyrst sem handritshöfundur 
inn í kvikmyndageirann. Hann fór eigin 
leiðir í kvikmyndagerð og var umdeildur 
kvikmyndagerðarmaður sem hafði mikil áhrif á 
nýbylgjuhöfundana.

Michel hefur stundað vasahnupl í stuttan tíma 
þegar hann er stöðvaður af lögreglunni sem 
þó getur ekkert sannað á hann. Þrátt fyrir þessa 
aðvörun og að vera nú undir stöðugu eftirliti 
lögreglunnar heldur hann áfram uppteknum hætti 
en verður sér úti um reynslu hjá fagmönnum 
meðal vasaþjófa. 

Bresson: „Ég var staddur á hóteli úti í sveit og 
var ásamt gestgjafanum og þriðja manni í einni 
stofunni. Við fundum báðir að þessi maður var 
í þann mund að stela einhverju eða nýbúinn að 
því.“ 

Spyrill: „Hvað fékk ykkur til að halda það?“ 
Bresson: „Eitthvað mjög leyndardómsfullt sem 

ég get ekki komið orðum að og það er sú tilfinning 
sem mig langar að tjá með þessari mynd. Það og  
hin skelfilega einsemd sem er refsing þjófsins.“

Robert Bresson

Pickpocket

• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Frakkland (1959). FILMA. 
Aðalleikarar: Martin LaSalle, Marika Green.
Lengd: 75 mín, svart hvít. - Enskur texti. 

20. okt

24. okt

Þri.  

Lau.

13. okt

17. okt

Frank Beyer

Í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar kom fram 
ný kynslóð kvikmyndagerðarmanna í Austur 
– Þýskalandi, aðallega fólk sem var menntað í 
Baselberg kvikmyndaskólanum og svipuðum 
skólum austurblokkarinnar. Leikstjórinn Frank 
Bayer hlaut sína menntun í hinum víðfræga skóla 
FAMU í Prag og var samstúdent Milos Forman 
og Veru Chytilová, listamönnum sem síðar höfðu 
mikið að segja í Vorið í Prag í kvikmyndagerð. 
Hann hafði þegar sannað með fyrri myndum sínum 
ótrúlega hæfni sem kvikmyndagerðarmaður og 
var vonarneisti Austur-Þýskalands þegar myndin 
Spur der Steine (1966) kom út.

Spur der Steine segir frá uppákomu á 
byggingarsvæði sem byggingastjórinn Hannes 
Balla hefur stýrt og gengið vel ekki síst vegna þess 
að hann sér til þess að verkamennirnir fái greitt 
fyrir vinnu sína. En eins og í klassískum vestra 
kemur Werner Horrath, nýr ritari hjá flokknum, 
eins og utangarðsmaður sem verður að sýna hvað 
í honum býr. Málin flækjast enn frekar við það 
að unga konan Kati Klee, tæknimaður, kemur til 
starfa á byggingarsvæðinu. 

Myndin þykir ein sú allra besta sem DEFA 
framleiddi á sjöunda áratugnum en fljótlega eftir 
frumsýningu, í kjölfar mótmæla verkamanna, var 
hún bönnuð og í 25 ár kom hún ekki fyrir sjónir 
almennings þ.e. fyrr en í nóvember 1989.

Austur-Þýskaland (1966). FILMA.
Aðalleikarar: Manfred Krug, Krystyna Stypulkowska. 
Lengd: 139 mín, svart hvít. - Enskur texti. 

Spur der Steine

Þri.
  
Lau. • DEFA 
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Federico Fellini (1920 - 1993) er einn þekktasti 
kvikmyndahöfundur Evrópu á sjötta og sjöunda 
áratugnum. Myndum hans hefur gjarnan verið 
lýst sem kvikmyndaljóði. Ævintýraheimur hans 
einkennist af afkáralegum, sérviskulegum, 
ljóðrænum, broslegum og skrautlegum persónum 
og uppákomum, oft með tengingu við farandlíf 
og sirkusskemmtanir. Kannski er hann þannig 
kominn að uppruna kvikmyndarinnar því eins 
og kunnugt er voru sirkusskemmtanir vettvangur 
kvikmyndasýninga í fyrndinni, og tónlist Nino 
Rota ýtir oftar en ekki undir þá tilfinningu. Fellini 
hóf störf við kvikmyndagerð með forsprökkum 
ítalska nýraunsæisins Rosselini og Sergio Amidei 
þótt hann hafi síðar valið myndum sínum allt 
annan stíl. Myndir hans nutu mikillar hylli 
áhorfenda jafnt sem gagnrýnenda og myndin La 
Strada frá árinu 1954 varð sú fyrsta til að hreppa 
Óskarsverðlaun en Óskarsmyndirnar áttu eftir að 
verða margar á ferlinum. Átta og hálfur er ein 
þeirra og segir frá kvikmyndagerðarmanninum 
Guido sem reynir að hvílast en hefur engan frið 
fyrir fyrrverandi samstarfsfólki sínu. Hann finnur 
athvarf í eigin hugarheimi minninga og ímyndana. 
Eða eins og segir í upprunalegri auglýsingu fyrir 
myndina: „Saga um mann og ímyndunarafl hans 
og konurnar sem eru snilldarlegur hluti af því“. 

Tónlist Nino Rota  í Átta og hálfum er sennilega 
með þekktari kvikmyndatónlist sögunnar 
og leikaraúrvalið helstu kvikmyndastjörnur 
tímabilsins.

Federico Fellini

8 1/2

• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Ítalía (1963). FILMA.
Aðalleikarar: Marcello Mastroianni, Claudia 
Cardinale, Sandra Milo, Anouk Aimee.
Lengd: 138 mín, svart hvít. - Enskur texti.

3. nóv

7. nóv

Þri.  

Lau.

27.okt

31. okt

Gerhard Klein

Myndin sýnir ungt fólk í Austur-Berlín sem leitar 
að tilgangi sínum í lífinu áður en múrinn var reistur. 
Það langar, eins og aðra unglinga, í frelsi, að dansa 
við rokktónlist, skiptast á bönnuðum vestrænum 
varningi og reynir að forðast að vera þvingað 
til einhvers, hvort heldur er af foreldrum sínum 
eða ríkinu. Myndin gefur ágætis heildarmynd af 
borgarsamfélagi þar sem pólitísk og fjárhagsleg 
skipting hefur áhrif á alla.

Leikstjórinn Gerhard Klein og 
handritshöfundurinn Wolfgang Kohlhaase 
voru undir áhrifum manna eins og Elia Kazan, 
Richard Brooks og Nicholas Ray en einnig 
ítölskum nýraunsæismyndum hvað varðaði stíl 
og umfjöllunarefni. Eins og þeir notaði Klein 
áhugaleikara sem þekktu aðstæður unga fólksins 
af eigin reynslu.

Myndinni var tekið með fyrirvara af yfirvöldum 
sem þótti hún gefa neikvæða sýn á lífið í austrinu. 
En vegna þess hversu sönn hún var þá naut hún 
hylli almennings og innan þriggja mánaða frá 
frumsýningu hennar í ágúst 1957 höfðu meira en 
ein og hálf milljón manna séð hana.

Titill myndarinnar, Berlin - Ecke Schönhauser, 
er líka aðalsögusvið myndarinnar. Þar safnast 
ungmennin saman til að dansa og daðra. Eitt 
kvöldið er götulukt brotin og lögreglan handtekur 
nokkra og færir til yfirheyrslu. Þeim er að lokum 
sleppt en eru merktir stjörnunni sem segir til um að 
þeir séu undir eftirliti.

Austur Þýskaland (1957). FILMA.
Aðalleikarar: Ekkehard Schall, Ilse Pagé, Harry 
Engel, Ernst-George Schwill.
Lengd: 81 mín, svart hvít. - Enskur texti. 

Berlin - Ecke Schönhauser
• DEFA

Þri.  

Lau.
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Jean-Luc Godard (1930) er einn af frumkvöðlum 
frönsku nýbylgjunnar sem var áberandi í 
Frakklandi á sjötta og sjöunda áratug síðustu 
aldar. Nýbylgjuleikstjórarnir, sem margir hverjir 
höfðu skrifað fyrir kvikmyndatímaritið Cahiers 
du cinema, litu hýru auga til Ameríku þar sem þeir 
þóttust sjá höfundaeinkenni á myndum fremstu 
leikstjóra stúdíótímabilsins en einnig gætir áhrifa 
frá ítölsku raunsæisstefnunni í myndum þeirra. 
Þeir vildu eyða áhrifum leikhússins á kvikmyndina 
svo hún mætti þróast á eigin forsendum og 
brutu meðvitað ýmis áður samþykkt lögmál 
kvikmyndarinnar. Jean-Luc Godard gerði fjölda 
stuttra heimildarmynda áður en fyrsta leikna 
myndin hans Á bout de souffle leit dagsins ljós. Í 
henni komu fram framúrstefnulegar nýungar sem 
virkuðu stuðandi á áhorfendur t.d. stökk klipp (e. 
jump-cut) og ruglingslegur söguþráður. Myndin 
Pierret le fou rekur sögu Pierro sem stingur af 
frá borgaralegu leiðinlegu lífi sínu frá París til 
Miðjarðarhafsins með Maríanne, ungri konu sem 
er hundelt af alsírskum leigumorðingjum. 

Jean-Luc Godard, sem löngu er orðinn goðsögn 
í lifanda lífi, er enn að og filmar nú kvikmynd sína 
Socialisme með Patty Smith í aðalhlutverki. 

Godard hefur nefnt að Orson Welles myndin 
Touch of Evil hafi haft mikil áhrif á sig sem ungan 
kvikmyndagerðarmann. Kvikmyndasafnið sýnir 
hana síðar í vetur (sjá bls. 26).

Jean-Luc Goddard

Pierrot le fou
• MÓDERNISMI Í KVIKMYNDUM

Frakkland, Ítalía (1965). FILMA. 
Aðalleikari: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, 
Graziella Galvani.
Lengd: 110 mín, litur - Enskur texti.

17. nóv 

21. nóv

Þri.  

Lau.

Rita Seidel snýr aftur á æskustöðvarnar til að 
jafna sig eftir taugaáfall og lítur um öxl. Hún 
hafði orðið yfir sig ástfangin af sér tíu árum eldri 
manni, efnafræðingnum Manfred Herrfurth, ekki 
síst vegna þess hversu ólíkur hann var henni. Hann 
var óvanalega greindur og athugull maður bæði 
á fólk og fyrirbæri. Rita er opin persóna og full 
væntinga fyrir framtíðinni. Herrfurh er hins vegar 
tortrygginn vegna biturrar reynslu og tekur öllu 
með háði og fyrirlitningu. Í fyrstu gengur vel hjá 
parinu og Rita er spennt að kynnast borgarlífinu 
og nýrri vinnu, en lífið með Herrfurth er annað 
en hún átti von á. Þegar hann ákveður að fara 
yfir til vestur Berlínar þá fylgir hún honum ekki. 
Rita gengur í gegnum sorgarferli að vera aðskilin 
frá ástinni sinni en hún er sterk kona sem mun 
komast yfir það.

Myndin er gerð í byrjun sjöunda áratugar síðustu 
aldar en þá varð stutt tímabil minni ritskoðunar í 
Austur-Þýskalandi. Hún er undir sterkum áhrifum 
myndar Resnais, Hirosima mon amour (1959) 
og skoðunar á því hvernig sjálfstæði kvenna er í 
hættu á tímum afdrifaríkra sögulegra atburða sem 
hér er uppbygging Berlínarmúrsins sem í 28 ár 
átti eftir að aðskilja íbúða Austur-þýskalands frá 
Vesturlöndum. Myndin var bönnuð árið 1965, 
þótti vera dæmi um úrkynjuð gildi vestursins og 
hvarf með fleiri slíkum myndum inn í geymslur 
kvikmyndasafna.

Konrad Wolf

Der Geteilte Himmel

Austur-Þýskaland (1963). Uppskiptur himinn. FILMA. 
Aðalleikarar: Renate Blume, Eberhard Esche, Hans 
Hardt-Hardtloff.
Lengd: 110 mín, svart hvít. - Enskur texti. 

10.nóv

14. nóv

Þri.  

Lau. • DEFA
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1. des

5. des

Peter Kahane

Daniel Brenner er arkitekt nálægt fertugu sem 
fram að þessu hefur eingöngu fengist við að teikna 
smærri byggingar þegar hann skyndilega fær 
tækifæri lífs síns. Hann er ráðinn sem aðalarkitekt 
á þjónustumiðstöð borgarinnar í íbúðahverfi sem 
er í hraðri uppbyggingu. Hann á sjálfur að velja 
sér samstarfsmenn en þegar hann leitar að fyrrum 
skólafélögum kemst hann að því að þeir eru annað 
hvort ekki lengur starfandi í faginu eða hafa flutt 
sig yfir múrinn til vesturs. Í fyrstunni kemur 
Brenner fram með metnaðarfullar hugmyndir að 
byggingunni en smám saman þarf hann að draga til 
baka djarfar áætlanir sínar og sættast á hefðbundna 
skipan mála. Hann upplifir sig meira og meira sem 
millilið og verður á endanum hluti af kerfinu sem 
hann langaði að breyta.

Mynd Peter Kahane er sjaldgæft dæmi um samtal 
á milli skáldskapar og samtímasögu. Leikstjórinn 
og handritshöfundurinn, Thomas Knauf, unnu 
að undirbúningi myndarinnar um miðjan níunda 
áratuginn en gátu ekki gert hana fyrr en við fall 
múrsins. Kahne tilheyrir hópi leikstjóra sem 
komu fram undir lok DEFA tímabilsins. Mynd 
hans líkir lífi arkitektsins Brenner við DEFA 
kvikmyndagerðarmenn sem bjuggu við mikla 
ritskoðun. Með því að láta Brenner mistakast 
ætlunarverk sitt viðurkennir Kahne uppgjöf sína í 
kerfi sem er sterkara en hann.

Austur-Þýskaland (1990). FILMA. 
Aðalleikarar: Kurt Naumann, Rita Feldmeier, Uta 
Eisold, Jurgen Watzke.
Lengd: 108 mín, litur. - Enskur texti.

Die Architekten
• DEFA

Þri.  

Lau.

24. nóv 

28. nóv

Kelly Reichardt

Bíll, byssa, glæpaáform og ungir elskendur á flótta 
undan reiðum föður sem reyndar er líka lögga. 

Cozy, óhamingjusöm eiginkona og móðir, er til 
í ævintýri þegar hún kvöld eitt hittir skuggalegan 
náunga Lee Ray. Það líður ekki á löngu þar til þau 
skötuhjúin eru komin á flótta undan réttvísinni; 
halda að þau hafi drepið mann.

Hér eru fyrir hendi allir grunnþættir venjulegrar 
vegamyndar en í meðförum Reichard snúast þeir 
fremur upp í tilvistargamanleik en glæpasögu. 
Þungi myndarinnar felst í að afneita rómantísku 
goðsögninni um flóttaparið með því að láta 
það þurfa að takast á við hversdagslegan 
raunveruleikann. Svipbrigðalítil túlkun Cozy 
fangar frábærlega beiskju hennar en reyndar líka 
hnyttni og myndatakan í gleðisnauðu landslaginu 
ýtir undir súran og sætan húmor myndarinnar.

Kelly Reichardt er sjálfstætt starfandi 
kvikmyndagerðarkona (indie cinema) sem fær 
mikla athygli um þessar mundir eftir að þriðja 
leikna kvikmynd hennar Wendy and Lucy (2008) 
sló rækilega í gegn og hlaut bæði Óskarsverðlaun 
og verðlaun Indipendent Spirit Award. Ferill 
Reichard enda verið góður og hún hlotið eindæma 
lof fyrir allar myndir sínar. River of Grass (1994) 
er fyrsta kvikmynd hennar og var á sínum tíma 
tilnefnd til þriggja „Independent Spirit Award“ 
verðlauna auk verðlauna á Sundance 1999.

Bandaríkin (1995). FILMA, 16mm. 
Aðalleikarar: Lisa Bowman, Larry Fessenden.
Lengd: 100 mín, litur.

River of Grass
• AMERÍSKT INDÍ

Þri.  

Lau.
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8. des 

12. des

Kelly Reichardt

Reichardt: „Þetta er vegamynd svo við mynduðum 
borg og sveit á ólíkan hátt… …og eftir því sem við 
fórum lengra inn í skóginn fórum við að mynda 
persónurnar meira og meira sem hluta af skóginum. 
Það er ein aðal hugmyndin að baki kvikmyndinni. 
Þeir villast í skóginum og verða hluti af honum 
og sameinast náttúrunni. Á sama tíma verða þeir 
svolítið berskjaldaðir og viðkvæmir fyrir hvor 
öðrum og við það tekur skógurinn yfirhöndina.“ 

Myndin er um vinskap en líka um firringu á Bush 
tímabilinu fyrra í Bandaríkjunum. Hún segir frá 
félögunum Kurt og Mark sem hittast yfir helgi og 
fara saman í tjaldferðalag í skóginum í fjöllunum 
í Portland, Oregon. Mark lítur á ferðina sem hvíld 
frá yfirvofandi ábyrgð sem verðandi faðir en fyrir 
Kurt er þetta enn eitt áhyggjulaust ævintýrið. 

Reichardt: Kvikmyndatökumaður myndarinnar 
og ég erum hrifin af filmu auk þess er svo mikil 
hreyfing í þessari kvikmynd að ég efast um að 
stafræna vídeóið hefði passað vel til að gera hana. 
Fjölbreytni litanna og dýpt skógarins hefði ekki 
skilað sér á DV. Ég vonaðist líka til þess að ná 
að fanga tilfinningu fyrir veðrinu og fyrir slíka 
skynjun er filma alveg nauðsynleg.

Myndin hefur unnið til fjölda verðlauna bæði í 
Ameríku og Evrópu. 

Bandaríkin (2006). FILMA.
Aðalleikarar: Daniel London, Will Oldham.
Lengd: 76 mín, litur.  

Old Joy

• AMERÍSKT INDÍ

Þri.  

Lau.

Óskarsverðlaunamyndin On Golden Pond er 
hjartnæm mynd um samband fullorðinna hjóna 
annars vegar og samband föður og dóttur hins 
vegar.

Hjónin Ethel og Norman eyða sumrinu alltaf í 
sumarhúsi sínu við vatnið Golden Pond. Þetta 
er 48. sumarið og Norman er að verða áttræður. 
Dóttir þeirra, Chelsea, kemur í heimsókn og með 
henni í för eru nýr kærasti og sonur hans, Billy. 
Norman hefur alltaf verið frekar erfiður maður, 
kaldhæðinn og heldur fráhrindandi eða það hefur 
dótturinni að minnsta kosti fundist því samband 
þeirra hefur alltaf verið stirt. Unga fólkið er á 
leið til Evrópu og biður Ethel og Norman fyrir 
drenginn. Í fyrstunni er Norman lítt hrifinn en þeir 
Billy verða þó óaðskiljanlegir mátar. Þetta vekur 
undrun Chelsea er hún kemur aftur, Billy hefur 
náð þeim tökum á Norman, sem henni hefur aldrei 
tekist, en undir niðri alltaf þráð. Ef til vill er sökin 
að einhverju leyti hennar.

Jane Fonda keypti kvikmyndaréttinn að leikriti 
Ernest Thompson fyrir pabba sinn Henry Fonda til 
að leika. Þetta var síðasta kvikmyndin sem Henry lék 
í en hann lést árið eftir. Samband þeirra feðginanna 
í myndinni er víst ekki ólíkt því sem það var í 
raunveruleikanum. Katherine Hepburn og Henry 
Fonda höfðu aldrei hist fyrir tökur myndarinnar en 
hæfa hvort öðru dásamlega sem mótleikarar.

Mark Rydel

On Golden Pond

Bretland, Bandaríkin (1981). FILMA.
Aðalleikarar: Henry Fonda, Katherine Hepburn, Jane 
Fonda, Dabney Coleman.
Lengd: 109 mín, litur. - Íslenskur texti.

15. des

19. des

Þri.  

Lau. • ÚR FÓRUM SAFNSINS
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• LEIKSTJÓRASPJALL LÁRUSAR ÝMIS
Kvikmyndaleikstjórinn Lárus Ýmir 
Óskarsson vakti mikla athygli 
fyrir myndir sínar á níunda áratug 
síðustu aldar ekki síst þá fyrstu 
Andra dansen sem hann gerði 
fljótlega eftir að hann lauk námi frá 
Dramatiska institutet í Stokkhólmi. 
Hann var valinn úr röðum óreyndra 
leikstjóra um áramótin 1981, þegar 
leitað var nýrra talenta innan 
sænska kvikmyndageirans, og fékk 
þá tækifæri til að gera hana. Á 
vormánuðum verða þrjár mynda 
Lárusar sýndar: Andra dansen, 
Den frusna leoparden og Ryð auk 
stuttmyndanna Fugl í búri og Kona 
ein.

Kvikmyndasafnið tók hús á Lárusi 
sem reyfaði ýmis kvikmyndamál auk 
þess að líta gagnrýnum augum eigin 
verk. Hér á eftir fer hluti viðtalsins 
sem birt er í heild sinni á heimasíðu 
Kvikmyndasafnsins. 

Eins og ég segi, - og það gildir 
í rauninni alltaf um leikstjóra, 
sérstaklega ef þeir eru að gera 
bíómyndir - að allt sem að fer illa við 
gerð við þeirra er leikstjóranum að 
kenna, því ég á ekki að sleppa neinu 
í gegn sem ég er ekki fullkomlega 
sáttur við. Ég get bara sjálfum mér 
um kennt. Aftur á móti er það ekki 
þannig á hinn veginn.  Ef myndin er 
virkilega vel lukkuð þá er það yfirleitt 
þessum leikara að þakka því hann lék 
svo vel eða þessum tökumanni að 
þakka af því hann lýsti svo flott. Mér 

finnst þetta vera algerlega réttlátt en auðvitað fær leikstjórinn líka smá klapp á öxlina.  
Ég ákvað þegar ég var 14 ára að gera eitthvað sem mér þætti skemmtilegt. Ég las í einhverri bók að það 

væri svo stór hluti lífsins sem færi í vinnuna að ég hugsaði með mér að það væri ekkert vit í að gera það 
sem manni þætti gaman bara þegar maður væri í fríi heldur ætti maður að fá sér vinnu sem væri líka gaman 
að vera í. Svo varð ég fyrir svo miklum áhrifum í Kvikmyndaklúbbi Menntaskólans á sínum tíma sem þá 
var eini staðurinn sem sýndi listrænar bíómyndir og það voru þarna nokkrar myndir sem tóku mig svo 
hressilega að ég ákvað að þennan galdur yrði ég að læra sjálfur. En svo var það auðvitað nokkuð sviplegt 
að löngu seinna þegar ég var loksins búinn í námi þá var nánast hætt að gera svona myndir. Þá voru eftir 
tveir austantjaldsmenn Kieslowsky og Tarkowski sem ennþá voru að gera svona myndir því þeir voru í 
kommúnistísku kerfi þar sem skipti ekki máli hvort einhverrir borguðu sig inn. En þessi stöðuga framleiðsla 
sem var á sjötta og sjöunda áratugnum á listrænum myndum, sem hluta af kvikmyndaframboði fyrir fullorðið 
fólk, hún féll niður þegar sjónvarpið tók yfir og bíóið varð eiginlega félagslegur vettvangur fyrir unglinga 
þar sem sýndar voru bara þrjúbíómyndir fyrir 15 til 25 ára sem allar höfðu sömu hugmyndirnar. Þetta voru 
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svona hasarmyndir, Indiana Jones og svona, sem maður sá í þrjúbíó í gamla daga, nema þær voru dýrari og 
flottar gerðar. Markaðurinn fyrir þær myndir sem ég fór í nám til að gera var alveg horfinn. Nú eru þeir sem 
eru að gera áhugaverðustu hlutina að gera stuttmyndir og eitthvað mjög ódýrt því það er ekki til vettvangur 
fyrir persónulegar kvikmyndir. 

Sumum finnst „author cinema“ vera voða ólýðræðislegt því allir eigi að vera með í að ákveða en auðvitað 
er það þannig með kvikmyndalist eins og aðra list að ef þú ætlar að fá þessi persónulegu listaverk þá þýðir 
ekkert að setja einhvern hóp í að skrifa skáldsögu og ekki heldur í að gera bíómynd. Þó að menn leggi mjög 
mikilvægt framlag til myndarinnar þá verður að vera einn kokkur sem velur kryddið og velur hráefnið.Þeir 
eru náttúrulega algerlega ómissandi allir starfsmennirnir við kvikmyndirnar og myndirnar væru ekki eins 
góðar ef þeir væru ekki þar, því þeir eru oft snjallir og hugmyndaríkir. En það sem kom mér á óvart þegar 
ég rannsakaði málið, - því ég fór alveg sérstaklega til Ameríku og fékk til þess styrk að rannsaka hlutverk 
leikstjórans í Ameríku og fylgdist með upptökum og svona, - var að miðað við Skandinavíu hefur leikstjórinn 
í Bandaríkjunum miklu, miklu hærri status. Ástæðan er einföld. Þeir vita svo mikið um kvikmyndagerð 
og svo mikið um það hvernig þessi verk vinnast við að búa til kvikmynd. Þeir vita jafnframt að þeir þurfa 
einhvern sem þeir geta treyst og eru að treysta viðkomandi fyrir gríðarlegum peningum. Þess vegna velja þeir 
leikstjóra, sem eru ekkert valdir eins og oft í Skandinavíu þar sem menn eru oft valdir af því þetta er eitthvert 
menningarfólk eða leikarar sem hafa leikið svo vel og verið í svo mörgum myndum. Þeir velja fólk af því 
þeir eru að hætta kannski 20 milljónum dollara eða þaðan af meira og því þurfa þeir að veðja á einhvern sem 
geti klárað að búa til myndina. Þess vegna fær viðkomandi mjög mikil völd. Þeir eru að velja einhvern sem 
býr til myndina og á að stjórna því öllu saman. 

International Film Guide valdi Andra dansen sem sjöttu bestu mynd í heimi næsta á eftir Fanny och 
Alexander. Myndin hlaut alls staðar góðar viðtökur og rakaði til sín verðlaunum. 

Slíkt lof er í rauninni stórhættulegt þegar þetta gerist með fyrstu mynd leikstjóra. Það sem gerist er að 
maður fær hybris. Ég í mínu tilfelli vissi eftir þessa mynd að ég var rosalega góður filmari og það í sjálfu sér 
gildir alveg ennþá. Það var ekki misskilningur. Aftur á móti er það þannig að allir, jafnvel hinu bestu filmarar, 
jafnvel Ingmar Bergman og Fellini og hver sem er, þeir þurfa að vinna í samhengi við einhverja sem gera á þá 
kröfur eins og pródúsenta eða handritshöfunda sem eru jafnokar þeirra. OK, þeir eiga síðasta orðið en þurfa 
að takast á á kreatífan hátt við það sem þeir eru að gera.  Þarna lenti ég í því sem ég hef séð aðra lenda í líka. 
Ég var bara séní og fékk bara að gera það sem ég vildi og það er ótrúlega óholt fyrir ungan leikstjóra. 

Ég verð að segja það að af öllum þeim sem ég hef unnið með og þar með talinn Jonas Cornell (pródúsent 
Andra dansen) hefur verið albest að vinna með Sigurjóni Sighvatsyni framleiðanda Ryð, og nú er ég að tala um 
kreatífa samvinnu. Mér fannst það algert afbragð að vinna með honum. Þetta er maður sem er þrælmenntaður, 
hann er bókmenntafræðingur og les mikið og er menningaráhugamaður. Og þótt hann sé og hafi alltaf verið 
bissnissmaður fram í fingurgóma 
og hafi mikla tilfinningu fyrir því 
og sé mjög náttúraður til þess þá 
er maður alltaf að tala við jafnoka 
sinn, sem er ekki hægt að segja um 
alla framleiðendur í listrænu tilliti, 
að maður sé að tala við jafnoka. 
Hann var algerlega til fyrirmyndar 
að því leyti að hann virti algerlega 
hvað væri mitt og hvað væri hans. 
Og ég kunni líka nógu mikið í 
kvikmyndagerð til að virða hvað 
væri hans og mitt í verkefnunum 
sem tengdust gerð myndarinnar. Ég 
andstætt við marga kollega mína 
tel að það sé algerlega nauðsynlegt 
hverjum góðum leikstjóra að hafa 
sterkan, gáfaðan pródusent sér við 
hlið.  

Andra dansen

Andra dansen (1983)
Aukamynd: Fugl í búri

25
25

Den frusna leoparden (1986)
Aukamynd: Kona ein
Ryð (1990)

25
25
26

Bls Bls
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„Þar, fyrir Guðs náð, fer Guð.“
- Herman J. Mankiewicz, handritshöfundur Citizen Kane, um Orson Welles.
George Orson Welles fæddist í Wisconsin fylki í Bandaríkjunum 1915. Þrátt fyrir góðan efnahag 

fjölskyldunnar átti hann erfiða æsku; bróðir hans glímdi við geðræn vandamál, foreldrarnir skildu þegar 
hann var fjögurra ára og fimm árum síðar lést móðir hans af veikindum sínum. Faðir hans hafði þá orðið 
drykkjusýki að bráð og andaðist þegar Orson var fimmtán ára. 

Árið eftir hélt Welles til Evrópu og lá leiðin loks til Írlands. Það var kotroskinn sextán ára piltur sem mætti 
leikhússtjórum The Dublin Gate Theatre árið 1931. Hann kvaðst vera kunn Broadway stjarna í reisu en væri 
orðinn ferðalúinn og alveg til í að taka að sér hlutverk eða tvö. Leikhússtjórarnir höfðu gaman af þessum 
sjarmerandi lygalaup og fengu honum rullu. Fylgir sögunni að leikhússtjórunum hafi þótt Welles afleitur í 
hlutverkinu en stórkostlegur í eigin persónu. Hann fann þó fljótt fjölina sína á sviðinu og írskir áhorfendur 
tóku honum fagnandi.

Þegar hann sneri aftur til Bandaríkjanna nokkru síðar hafði orðspor hans farið á undan og hann fékk á sig 
undrabarnsstimpilinn. Nokkur tími leið þó þar til hann gat gert sér mat úr frægðinni og leikhúsheimurinn 
vestanhafs opnaðist honum. Hann var orðinn vel þekktur leikari þegar hann stofnaði ásamt félaga sínum, John 
Houseman, The Mercury Theatre Company 1935. 

Fjölmargir leikarar þessa leikhóps fylgdu Welles síðar í kvikmyndirnar, en hópurinn gat sér fyrst gott orð í 
útvarpi. Frægasta útsending hópsins var uppsetningin á Innrásinni frá Mars eftir sögu H.G. Wells, sem fór í 
loftið að kvöldi 30. október 1938. Útsendingin olli uppþotum og óróa víða um Bandaríkin þar sem þúsundir 
hlustenda töldu að um fréttaútsendingu væri að ræða og bjuggust við því versta. Kom þá fyrir lítið að Welles 

útskýrði í lokin að allt hefði verið í plati. Hann neyddist til að 
biðja þjóðina afsökunar daginn eftir, en uppákoman stimplaði 
hann rækilega inn, heima og um veröld víða. Freistandi 
tilboða frá kvikmyndaborginni var skammt að bíða.

RKO Pictures bauð honum fulla listræna stjórn innan 
tiltekins fjárhagsramma gegn tveggja mynda samningi. 
Tilboðið þótti fáheyrt; slíkar trakteringar stóðu fáum til boða 
og allra síst óreyndum leikstjórum. Welles stökk til og tók 
mestallan leikhópinn með sér til Hollywood. Fyrsta mynd 
Welles var frumsýnd 1941 og bar heitið Citizen Kane. Sagan 
er römmuð inn sem ráðgáta og verður æ dularfyllri eftir því 
sem kafað er dýpra. Þetta er miskunnarlaus gegnumlýsing á 
rotnum innviðum ameríska draumsins og vísar að ákveðnu 

• ORSON WELLES
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leyti til ævi kunnrar persónu, blaðakóngsins William Randolph Hearst, þó einnig megi þar finna þætti úr lífi 
annarra viðskiptajöfra þessa tíma auk Welles sjálfs. Hearst hafði fengið veður af gerð myndarinnar og fannst 
að sér vegið. Hann beitti öllum mætti blaðaveldis síns til að stoppa hana af; hótaði meðal annars flestum 
helstu kvikmyndamógúlum Hollywood að fletta ofan af hneykslismálum, sem legið höfðu í þagnargildi, 
ef þeir aðstoðuðu hann ekki. Fyrir hönd mógúlanna bauðst Louis B. Mayer, forstjóri MGM, til að greiða 
RKO allan kostnað við gerð myndarinnar gegn því að frumeintak og öll sýningareintök yrðu eyðilögð. RKO 
hafnaði því en myndin hlaut takmarkaða dreifingu, því Hearst hótaði kvikmyndahúsunum einnig að auglýsa 
ekki aðrar myndir þeirra ef þau sýndu Citizen Kane. Hún fékk almennt glimrandi dóma gagnrýnenda en 
áhorfendur tóku henni misvel enda með öllu óvanir slíkum svimandi loftfimleikum í efnistökum og stíl. 
Myndin var í kjölfarið tilnefnd til níu Óskarsverðlauna, en hlaut aðeins ein fyrir handrit Mankiewicz og 
Welles. Hún lá síðan hjá garði um skeið en orðstír hennar reis aftur á sjötta áratugnum og síðan þá hefur hún 
ítrekað lent í efsta sæti á listum yfir bestu myndir sögunnar. 

Óhætt mun að fullyrða að Citizen Kane sé ein djarfasta frumraun leikstjóra í gervallri kvikmyndasögunni. 
Um leið er hún kórónan í sköpunarverki Orson Welles því aldrei aftur átti hann eftir að fá jafn mikið svigrúm 
til að sýna hvað í honum bjó. Dýrðin af ásýnd hans stafar ekki síst af því sem hefði getað orðið; það var eins 
og forlögin hefðu áskapað honum tiltekið líf en hann síðan einhvern veginn fetað aðra slóð, rétt til hliðar. 
Slóð sem stráð var vonbrigðum og brostnum vonum en um leið mörkuð af stöðugri eftirvæntingu þess sem 
ætlar sér stóra sigra og hefur alla burði til þess.

Þetta þýðir þó ekki á nokkurn hátt að hann hafi ekki átt frábæra spretti. Líklega hefði höfundarverk hans 
skipað honum á bekk með þeim stærstu án Citizen Kane. Gott dæmi er næsta mynd hans, The Magnificent 
Ambersons (1942), sem RKO tók af honum, felldi út langa kafla og endurraðaði öðrum auk þess að filma 
viðbótarsenur án hans, þar á meðal annan endi. Þrátt fyrir allt þetta er myndin engu að síður meistaraverk og 
ber sterk höfundareinkenni Welles. 

Hinar þrjár myndirnar sem Kvikmyndasafnið sýnir á haustdagskrá sinni eru einnig í hópi helstu verka 
hans. The Lady from Shanghai (1947) er fjórða bíómynd hans og enn eitt tilfellið þar sem stúdíóið tók ráðin 
af Welles, gerð rétt áður en hann heldur til Evrópu í tæplega áratugar langa sjálfskipaða útlegð; The Tragedy 
of Othello: The Moor of Venice (1952) gerir hann í Evrópu og Marokkó á um þriggja ára tímabili – hún hlaut 
m.a. Gullpálmann í Cannes; og Touch of Evil (1958) markar endurkomu hans til Bandaríkjanna og verður 
tvímælalaust að telja í hópi hans allra bestu verka þrátt fyrir að hann hafi ekki fengið að ganga frá henni eins 
og hann helst vildi.

Alls stýrði Welles á fjórða tug mynda á ferli sem spannar nær fimm áratugi. Ýmsar þessara mynda eru þó 
ókláraðar að einhverju leyti og sumar þeirra til í mörgum útgáfum. Welles rakst illa á innan stúdíókerfisins, 
sem bæði vildi tengja sig ljómanum af hæfileikum hans en um leið setja bönd á hamslausan sköpunarkraft 
hans. Hann leitaði því gjarnan fjármagns utan Hollywood og gerði meðal annars margar myndir í Evrópu. 

Annar leggur á ferli Welles og ekki síður stór er kvikmyndaleikur. Hann kom fram í vel á annað hundrað 
mynda og fyrir utan framkomu í eigin myndum ber þar hæst hlutverk Harry Lime í The Third Man (1949). 
Welles var og eftirsóttur alla sína tíð sem þulur eða sögumaður í kvikmyndum og skipta slíkar myndir 
tugum. Á efri árum varð hann regluleg fígúra í sjónvarpi, bæði í auglýsingum og hverskyns spjall- og 
skemmtiþáttum. 

Orson Welles var allt í senn, leitandi og eirðarlaus í listsköpun sinni, lífsnautna- og óreiðumaður í einkalífi 
sínu og yfirþyrmandi heillandi persónuleiki sem innst inni 
þráði einveruna. Í bók sinni Rosebud: The Story of Orson 
Welles segir kvikmyndaskríbentinn David Thomson að hann 
hafi farið í gegnum fólk líkt og ljós gegnum filmu. „Hann 
var elskaður, dáður og tilbeðinn“, segir Thomson, „en samt 
var eitthvað í honum sem vildi ekki gefa frá sér einveru. 
Vinátta annarra náði aldrei að sannfæra hann né uppfylla 
þarfir hans. Það var eitthvað ósveigjanlegt í sál hans sem 
háð var einangrun.“ 

Welles lést (einsamall) á heimili sínu í Hollywoodhæðum 
aðfaranótt 10. október 1985. 

                                                    Ásgrímur Sverrisson

Touch of Evil (1958)
The Lady from Shanghai (1947)

26
28

The Tragedy of Othello (1952)
The Magnificent Ambersons (1942)

29
29

Bls Bls
Úr Othello
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19. jan

23. jan

Óskar Gíslason

Síðasti bærinn í dalnum er líklega þekktasta 
kvikmynd Óskars Gíslasonar og er fyrsta leikna 
myndin hans. Óskar er af mörgum talinn sá 
kvikmyndagerðarmaður sem mest áhrif hafði á 
það unga fólk sem sótti kvikmyndahús á þessum 
tíma og nú er orðið miðaldra, enda er oft spurt 
um Síðasta bæinn í dalnum hjá Kvikmyndasafni 
Íslands.

Þorleifur Þorleifsson skrifaði handritið að 
myndinni upp úr ævintýri eftir Loft Guðmundsson, 
blaðamann. Í anda gömlu þjóðsagnanna fjallar 
myndin um börnin í sveitinni, þau Sólrúnu og 
Berg, góða álfa í hólum og illvíg tröll í fjöllum og 
hvernig hið góða ber sigurorð af hinu illa í lokin. 

Myndin var tekin á Tannastöðum í Ölfusi, í 
Kershelli og í Kjós. Í myndinni bregður fyrir 
tæknibrellum sem á þeim tíma þóttu nýstárlegar 
og gáfu henni aukið gildi, að minnsta kosti fyrir 
yngstu áhorfendurna. Leikstjóri var Ævar Kvaran 
og var þetta frumraun hans í kvikmyndaleikstjórn. 
Nokkrir kunnir íslenskir leikarar tóku þátt í gerð 
myndarinnar svo sem Þóra Borg og Valdimar 
Lárusson en fæstir leikaranna höfðu komið við 
sögu í leikhúsum landsins áður. Jórunn Viðar 
frumsamdi tónlist við myndina. 

Óskar sagði sjálfur um Síðasta bæinn í dalnum 
að þegar hann endursýndi hana með reglulegu 
millibili  hefði hún alltaf verið sem ný. 
Ísland (1950). STAFRÆN SÝNING
Aðalleikarar: Þóra Borg, Valdimar Lárusson, 
Guðbjörn Helgason, Jón Aðils, Valur Gústafsson, 
Friðrika Geirsdóttir, Klara Óskarsdóttir.
Lengd: 85 mín, litur. 

Síðasti bærinn í dalnum
• ÓSKAR GÍSLASON

Þri.  

Lau.

26. jan

30. jan

Kenneth Branagh

Leikstjóri myndarinnar Kenneth Branagh segir að 
í verkum Shakespeare megi ætíð finna einhverja 
samsvörun í samtímanum því áhyggjuefni 
skáldsins séu áhyggjuefni okkar. Máli sínu til 
stuðnings nefnir hann muninn á mynd Laurence 
Olivier frá árinu 1944 og sinni eigin byggðri 
á sama leikriti. „Á tímum heimstyrjaldarinnar 
síðari þótti mynd Oliviers hafa hvetjandi boðskap 
og persónan Henry kemur fram sem drengilegur 
leiðtogi, heillandi og áreiðanlegur. Í þeirri mynd 
var ekki pláss fyrir efasemdir og Henry fimmta 
áratugarins var í raun ekki að berjast við Frakka 
heldur Hitler.“ 50 árum síðar er umhverfið allt 
annað og t.d. er mikill áhugi á einkalífi hinna 
frægu segir Branagh „og því höfðum við meiri 
áhuga á persónunni Henry V og einkalífi hans. 
Við gátum leyft okkur að dvelja við þroskaferil 
hins unga konungs á tímum Agincourt bardagans, 
nokkuð sem Shakespeare gerir vissulega í verki 
sínu og leyft okkur að sýna efa hans og vanþroska, 
grimmd, ástríður og ofsa.“ Branagh myndar í 
þröngum rýmum og löngum tökum. Reykur, regn 
og vindar tengja nútímamanninn við miðaldirnar. 
Framsögnin er eins nálæg eðlilegu tali og textinn 
leyfir og búningarnir líkjast nothæfum fötum meira 
en sviðsbúningum. Bardagaatriðum myndarinnar 
hefur verið líkt við bardaga í myndum japanska 
leikstjórans Kurosawa.  

England (1989). FILMA.
Aðalleikarar: Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Simon 
Shepherd. 
Lengd: 137 mín, litur. - Íslenskur texti. 

Henry V
• SHAKESPEARE 

Þri.  

Lau.
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2. feb

6. feb

Lárus Ýmir Óskarsson

Anna er ýmsu vön. Hún er blönk, hörð í horn að 
taka og með tíkall í vasanum þegar hún hittir Jo, 
sem safnar brotum úr raunveruleikanum inn á 
segulband og myndavél. Hún er tíu árum yngri 
en Anna. Tilviljun leiðir þær stöllur saman og þær 
ferðast í norðurátt á gömlum bíl. Í kjölfari þeirra 
eru bensínstuldir og ógreiddir hótelreikningar. 
Þær lenda í ýmsum óþægilegum samskiptum við 
undarlega og einmana menn. 

Í Svíþjóð var hrint af stað verkefninu að leita 
nýrra „talenta“ í sænskri kvikmyndagerð og 
Lárus var einn þeirra sem varð fyrir valinu. Þeir 
sem fyrir valinu stóðu höfðu séð skólamynd hans 
Fugl í búri sem fékk verðlaun á Oberhausen.

Lárus Ýmir: ,,Þetta var í raun og veru alger 
hundaheppni. Þarna fæ ég að gera mynd, sem ég 
held mér sé óhætt að segja, að mjög fáir leikstjórar 
á mínum aldri eða yngri hafa fengið að gera þ.e.a.s. 
mynd sem ég fékk algerlega að gera eins og mér 
sýndist.  Auðvitað var hann með (Jonas Cornell 
annar stjórnenda verkefnisins) en hann hafði bara 
listrænan áhuga en engan peningalegan áhuga. 
Þetta átti bara að verða rosalega góð mynd.“

Myndin sópaði til sín verðlaunum og 
International Film Guide setti Andra dansen 
sem sjöttu bestu mynd í heimi á eftir Fanny och 
Alexander eftir Bergman. 

,,Yngri bróðirinn er í einhverskonar existensíalísku 
tómi, að spá í hvað hann eigi að gera. Hann langar 
til Afríku að keyra þar um á sléttunum. Aftur á 
móti hefur eldri bróðirinn lent í fangelsi fyrir 
einhverja smáglæpi en er núna kominn með 
fjölskyldu og er að reyna að koma sér upp lífi með 
þessu bílaverkstæði og má ekki misstíga sig, því 
þá fer hann aftur inn í fangelsi. Yngri bróðirinn 
kemur með bíl sem er stolinn og þar með eru 
vandamálin byrjuð.” 

Þótt Lárus tali um þessa mynd sem fallegustu 
kvikmynd sína gagnrýnir hann handrit hennar 
og finnst hann hafa veðjað á ranga persónu sem 
aðalmiðju hennar en yngri bróðirinn er í forgrunni 
myndarinnar þótt vandamál eldri bróðurins séu 
kannski meira krefjandi.

,,Það eru þarna ofsalega flottar senur t.d. ein ofan 
í tómri sundlaug þar sem hann er með kærustunni 
sinni og þau eru að skilja. Laufin fjúka um og 
það er ótrúlega flott og mikil stemning. En það 
er alveg sama hvað þú gerir magnaðar svoleiðis 
myndir, ef þú hefur ekki áhuga á örlögum 
persónanna sem þú ert að horfa á, þá er myndin 
bara algerlega steindauð og það var það sem 
gerðist of oft í þessari mynd. Það var í sjálfu sér 
eitthvað áhugavert að gerast en af því þú varst 
ekki innvolveraður í örlög þessa fólks vegna þess 
að vandamál þeirra eru lúxusvandamál miðað við 
hinn bróðurinn þá varð aðeins minna úr því en 
annars.”Ísland (1983). FILMA. 

Aðalleikarar: Kim Anderzon, Lisa Hugoson, Sigurður 
Sigurjónsson. 
Lengd: 95 mín, svart hvít. - Íslenskur texti. 

Andra dansen

Lárus Ýmir Óskarsson

Den frusna leoparden

Aukamynd: Fugl í búri

Svíþjóð (1986). FILMA. 
Aðalleikarar: Joakim Thåström, Peter Stormare.
Lengd: 97 mín, Litur.
Aukamynd: Kona ein

Þri.  

Lau.

9. feb 

13. feb 

Þri.  

Lau.• LÁRUS ÝMIR • LÁRUS ÝMIR
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16. feb

20. feb

Lárus Ýmir Óskarsson

Pétur snýr aftur á bílaverkstæði Badda sem stendur 
afskekkt og langt utan alfaraleiðar. Þar býr Baddi 
ásamt börnum sínum tveimur og aðstoðarmanni. 
Einu sinni lá þjóðvegurinn framhjá verkstæðinu 
en hann gerir það ekki lengur. Fyrir 15 árum 
gerðust þar hlutir sem þau reyna öll að gleyma og 
urðu þess valdandi að Pétur fór burt.

Myndin er gerð eftir leikriti Ólafs Hauks 
Símonarsonar, Bílaverkstæði Badda. Leikritið 
naut mikilla vinsælda meðal almennings og 
kemur einnig vel út í kvikmyndinni sem hlaut 
kvikmyndaverðlaunin í Rúðuborg 1992.

Lárus: ,,Það sem ég kveikti á í þessu verki 
var þessi mannskapur þarna sitjandi einhvers 
staðar úti í rassgati að reyna að gleyma því að 
það væri til, í eymd sinni, horfandi á júrósport 
frá gerfihnattadiski. Horfandi á einhverja 
kappakstursbíla zzzzzzz, zzzzzz, sitjandi þarna 
einhvers staðar uppi í sveit. Það var þetta ástand. 
Í rauninni er þetta tragedía og algert art múví. 
En af því við vorum að gera mynd sem átti líka 
að pluma sig á markaði, sem eru eiginlega örlög 
allra mynda sem gerðar eru í dag, þá fer ég að 
skrúfa þetta upp í einhvers konar sálfræði þriller. 
Þarna eru stemningar art múvísins en líka tilraunir 
til að spenna hana upp. Og myndin verður 
einhvers konar samkomulag á milli þessara 
tveggja greina, spennumyndarinnar og listrænu 
kvikmyndarinnar.“

Ísland, Svíþjóð (1990). FILMA. 
Aðalleikarar: Bessi Bjarnason,Sigurður Sigurjónsson, 
Egill Ólafsson, Christine Carr, Stefán Jónsson.
Lengd: 98 mín, litur.

Ryð

Þri.  

Lau. • LÁRUS ÝMIR

Orson Welles hafði snúið aftur til Bandaríkjanna 
og var upphaflega aðeins ráðinn til að leika í 
Touch of Evil. Að kröfu Charlton Heston var 
hann settur í leikstjórastólinn. Heston leikur 
mexíkanskan lögreglumann í myndinni sem 
flækist í flókið morðmál á landamærum Mexíkó 
og Bandaríkjanna. Janet Leigh er kraftmikil 
eiginkona hans sem í framhaldinu er rænt og 
Welles sjálfur leikur spilltan lögreglustjóra sem 
lítur á sig sem lögin. 

Touch of Evil er rökkurmynd (film noir) af allra 
bestu gerð. Hún hefst á þriggja og hálfrar mínútna 
löngu keyrsluskoti sem tvímælalaust er eitt af 
hinum íkonísku atriðum kvikmyndanna. Það 
byrjar á að maður  kemur sprengju fyrir í bíl við 
landamærin Mexíkó megin, fylgir síðan bílnum 
gegnum landamærin yfir til Bandaríkjanna og 
endar á nýgiftum hjónum (Heston og Leigh) sem 
eru að kyssast þegar bíllinn ekur framhjá þeim 
með manni og konu innanborðs og springur síðan 
í loft upp.

Welles kláraði myndina innan tíma- og 
fjárhagsramma en eins og svo oft áður tók stúdíóið 
(Universal) við eftirvinnslunni og breytti klippinu, 
lét „skjóta“ fleiri atriði og svo framvegis. Hún féll 
í Bandaríkjunum en hlaut miklu betri viðtökur í 
Evrópu; annað kunnuglegt mynstur fyrir Welles. 

Þrjár útgáfur eru til af myndinni; upphaflega 
úrgáfan  frá 1958, fyrsta klipp Welles, dregið fram 
1976, og  endurunnin útgáfa frá 1998 sem sýnd 
verður í Bæjarbíói.

Orson Welles

Touch of Evil
• ORSON WELLES.

Bandaríkin (1958). FILMA. 
Aðalleikari: Orson Welles, Charlton Heston og Janet 
Leigh.
Lengd: 95 mín, svart hvít.

23. feb

27. feb

Þri.  

Lau.
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2. mar 

6. mar

Markku Pölönen

Umhverfið er sveitaþorp í Finnlandi á sjötta 
áratugnum þegar tangótónlistin var alls ráðandi, 
jafn sjálfsögð og skíðaferðir eða gufuböð. Tenho 
snýr aftur heim á búgarð foreldra sinna eftir 
mislukkaða dvöl sína í borginni. Hann verður 
aðhlátursefni þorpsbúa þangað til hann nær að 
heilla sætustu stelpuna í þorpinu. Og þannig 
sprettur upp ástin heit og innileg á milli Tehno 
og munúðarfullu mjaltastúlkunnar Vivra. Allt 
um kring hljómar finnskur tango og minnir á 
æsku og flauelsmjúkar sumarnætur. Meginþema 
tangósins er ástin í allri sinni mynd en finnski 
tangóinn geymir líka minningar um sorg og snjó 
og einmanaleikann sem hellist yfir sveitirnar á 
köldum vetrarkvöldum. Dansað er utandyra á 
sumarkvöldum og allir taka þátt.

Draumalandið er fyrst þriggja eldri mynda 
höfundar, sem allar fjalla með einum eða 
öðrum hætti um sveitasamfélög sem berjast 
við fólksflótta og samfélagsbreytingar. Hinar 
eru Síðasta brúðkaupið (1995) og Sumar á 
árbakkanum (1998). Í þessum myndum setur 
hann fram með raunsæislegum hætti aðstæður 
fólksins og blandar gleði við sorg og eftirsjá og 
skapar sýn sem byggir á innsæi.

Myndin Draumalandið hlaut mörg verðlaun svo 
sem Jussi, en varð fyrst virkilega vinsæl þegar 
hún var sýnd í finnska sjónvarpinu.

Hjónin Lauri, sporvagnsstjóri, og Ilona, yfirþjónn, 
búa í Helsinki og hafa komið sér nokkuð vel 
fyrir þegar tilveru þeirra er skyndilega ógnað 
með atvinnuleysi. Þau eru of stolt til að fara 
á atvinnuleysisbætur og leita því allra leiða 
til að finna út úr afkomu sinni. Kaupin á nýja 
litasjónvarpstækinu og fjarstýringunni, á 
raðgreiðslum, er vísbending um að eitthvað slæmt 
muni gerast sem svo sannarlega verður raunin og 
bankinn gengur fast eftir sínu. Hjónakornin mæta 
mótlæti af ýmsu tagi en ást þeirra yfirvinnur allar 
hindranir. Aðrar persónur myndarinnar sem svipað 
er komið fyrir eiga ekki þessu láni að fagna og fá 
taugaáföll eða verða alkóhólisma að bráð. Skilaboð 
myndarinnar eru skýr; aldrei að gefast upp þótt á 
móti blási. 

Atvinnuleysi er ein helsta ógnin í vestrænum 
samfélögum. Nálgun Kaurismaki er ljúfsár stúdía 
á lífið og því að yfirstíga erfiðleika. Hann beinir 
augum okkar að afleiðingum fremur en orsökum. 
Staða hjónannna er engum að kenna, það er enginn 
sökudólgur, heldur er um að ræða afleiðingu 
efnahagshruns.  Eins og í mörgum mynda 
Kaurismaki er tíminn afstæður, hér nokkuð hægur 
og jafnvel stopp og svipar þannig til ástandsins í 
lífi þeirra Lauri og Ilona. Þegar hins vegar líður að 
lokum myndarinnar verður atburðarásin hraðari og 
harmónerar þannig við líflegri takt í lífi hjónanna.

Finnland (1993). Onnen maa. FILMA.
Aðalleikarar: Katariina Kaitue, Pertti Koivula.
Lengd: 60 mín, litur. - Enskur texti. 

Draumalandið

• KREPPAN Í FINNLANDI

Aki Karismaki

Ský á reki

Finnland (1996). Kauas pilvet karkaavat. FILMA. 
Aðalleikarar: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Elina 
Salo og Kari Vaananen.
Lengd: 97 mín, litur. - Enskur texti.

Þri. 
 
Lau.

9. mar

13. mar

Þri. 
 
Lau. • KREPPAN Í FINNLANDI

Aukamynd: Kovat miehet/Að láta kyrrt liggja (1999)
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16.mar

20. mar

Orson Welles

Harry Cohn, forstjóri Columbia myndversins 
hafði fjármagnað uppsetningu Welles á leikriti 
á Broadway gegn því að Welles gerði fyrir 
hann mynd. Afraksturinn varð The Lady from 
Shanghai, harðsoðinn og draumkenndur 
þriller með Welles sjálfum og þáverandi konu 
hans, kvikmyndagyðjunni Ritu Hayworth, í 
aðalhlutverkum. Myndin er nokkurskonar kveðja 
Welles til Hollywood og konu sinnar því skömmu 
síðar yfirgaf hann hvoru tveggja og hélt yfir 
Atlantshafið. 

Sagan segir að þegar Cohn, sem var þekktur 
fyrir að stýra skútu sinni harðri hendi, sá tökurnar 
hafi hann engan veginn getað áttað sig á um 
hvað myndin var og boðið hverjum þeim þúsund 
dollara sem gæti útskýrt söguþráðinn. Jafnvel 
Welles sjálfum tókst það ekki, en myndin segir 
af manni sem fær konu félaga síns á heilann og 
flækist síðan inní dularfullt samsæri um morð. 

The Lady from Shanghai er enn ein myndin sem 
tekin var af Welles í eftirvinnslu og klippt sundur 
og saman. Henni var dreift seint og um síðir og 
kolféll í miðasölunni vestanhafs, en í Evrópu fékk 
hún miklu betri viðtökur. Síðar fékk hún uppreisn 
æru vestra og er almennt viðurkennd sem 
einhver besta meðhöndlun Welles á möguleikum 
kvikmyndamiðilsins. 

Þess má og geta að kínverski leikstjórinn 
Wong Kar-wai vinnur nú að endurgerð þessarar 
myndar.
Bandaríkin (1947). FILMA.
Aðalleikarar: Rita Hayworth, Orson Welles.
Lengd: 87 mín, svart hvítt.

The Lady from Shanghai
• ORSON WELLES

Þri.
  
Lau.

23.mar

27. mar

Baz Luhrman

Rómeó og Júlía er nútímaleg kvikmyndaaðlögun 
að samnefndu leikriti Williams Shakespeare og 
sérstaklega ætlað að ná til ungs fólks. Sögusviðið 
er tilbúinn bær, Verónaströndin eða Verona Beach. 
Þar er háð stríð sem stendur á milli fyrirtækja 
iðnjöfranna Montague og Capulet fremur en 
að það byggi á beinum fjölskyldudeilum. Þó 
verður unga fólkið Rómeó og Júlía sem tilheyra 
hvort sinni fjölskyldunni, að fara leynt með 
ástarsamband sitt. Í myndinni eru vopnin byssur 
í stað sverða leikritsins og eltingaleikir fara ekki 
fram á hlaupum heldur í bílum en engu að síður 
er texta skáldsins haldið að mestu óbreyttum þótt 
um úrdrátt úr upprunalega verkinu sé að ræða. 

Tónlist myndarinnar samanstendur af rokk- 
og popplögum sem mörg hver náðu miklum 
vinsældum en hljóðrásin hefur einnig að geyma 
dramatískar útsetningar fyrir sinfóníuhljómsveit 
og undir lokaatriði myndarinnar heyrist lokakafli 
Tristan og Ísold eftir Wagner. Tónlistin úr 
myndinni var næstsöluhæsta plata Ástralíu 1997.

Leikstjórinn Luhrman hafði Leonardo DiCaprio 
alltaf í huga sem Rómeó en það tók hann nokkurn 
tíma að finna réttu leikkonuna í hlutverk Júlíu, 
Claire Danes. Valið virðist hafa verið rétt því 
bæði hafa hlotið fjölda verðlauna fyrir leik sinn í 
rómantískri kvikmynd.

Bandaríkin (1996). FILMA. 
Aðalleikarar: Leonardo DiCaprio, Claire Danes.
Lengd: 120 mín, litur. - Íslenskur texti. 

Romeo and Juliet

Þri.  

Lau. • SHAKESPEARE
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Welles vann að tökum á Othello á Ítalíu og 
í Marokkó á árunum 1949 til 1951. Myndin 
byggir á leikriti Shakespeare og fer Welles 
sjálfur með titilhlutverkið. Félagar hans Micheál 
MacLíammóir og Hilton Edwards, leikhússtjórar 
The Dublin Gate Theatre þar sem Welles sló 
fyrst í gegn, koma einnig fram í myndinni, ásamt 
nokkrum félögum úr Mercury leikhópnum. 
Upptökur töfðust m.a. vegna þess að hinn ítalski 
framleiðandi myndarinnar varð gjaldþrota 
og varð Welles sjálfur að leggja fram fé til 
myndarinnar. Notaði hann m.a. peningana sem 
hann fékk fyrir leik sinn í Þriðja manninum til að 
fjármagna þessa mynd. Othello var frumsýnd á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes 1952 og deildi þar 
Gullpálmanum með Due soldi di Speranza eftir 
Renato Castellani. Henni var síðan dreift í Evrópu 
við góðar undirtektir en Ameríkanar létu sér fátt 
um finnast þegar myndin var sýnd þar þremur 
árum síðar. 

Gagnrýnandinn Roger Ebert segir í umsögn 
sinni um myndina að Welles hafi forðast nálgun 
svo margra annarra leikstjóra Shakespeare 
verka sem létu sér nægja að stilla myndavélinni 
í augnhæð og fylgjast með stórleikurum kveða 
dýrt. Hann hafi ætlað myndinni að vera ekki síður 
fyrir augað. 

Árið 1992 var myndin endurunnin fyrir tilstilli 
dóttur Welles, m.a. var hljóðrásin hreinsuð upp og 
tónlistin hljóðrituð á ný.

Orson Welles

The Tragedy of Othello

Bandaríkin, Ítalía, Frakkland, Marokko (1952). FILMA. 
Aðalleikarar: Orson Welles, Micheál MacLiammóir og 
Suzanne Cloutier 
Lengd: 93 mín, svart hvít.

30. marÞri.  

• ORSON WELLES

Þessi mynd, sem kom í kjölfar Citizen Kane, 
hefur fallið í skuggann af hinni frægu frumraun 
Welles en er engu að síður af mörgum talin í hópi 
helstu verka kvikmyndasögunnar. Hún greinir frá 
örlögum Amberson fjölskyldunnar, efnafólks í 
upphafi tuttugustu aldar, sem stendur frammi fyrir 
áskorunum nýrra tíma iðnvæðingar og breytts 
gildismats. 

Sökum anna Welles við annað verkefni var 
lokaklipping myndarinnar ekki í hans höndum. 
Tæpur klukkutími af fyrsta klippi Welles var 
fjarlægður og nýjar senur myndaðar, þar á meðal 
annar endir.  Sú vinna fór fram undir stjórn 
klipparans Robert Wise, sem m.a. klippti Citizen 
Kane. Myndin kolféll þegar hún var frumsýnd 
og þá hafði hinu fjarlægða efni Welles verið 
eytt í sparnaðarskyni. Wise hélt því ávallt fram 
að frumútgáfa Welles hefði ekki verið betri en 
lokaútgáfan.

Í myndinni eru nær engir titlar né kreditlisti, 
heldur les Welles þá upp. Þetta var ein allra fyrsta 
myndin með þessu formi kynningar og afkynningar 
(Godard vitnaði m.a. í þetta í Le Mépris). Einn er 
þó hvergi nefndur, tónskáldið Bernard Herrmann. 
Hann mun hafa krafist þess að nafn sitt yrði fjarlægt 
af myndinni vegna ósættis við niðurskurð á tónlist 
sinni við myndina. 

Gestum Bæjarbíós gefst hér einstakt tækifæri til 
að sjá myndina þar sem hún er afar sjaldan sýnd í 
kvikmyndahúsum og hefur verið ófáanleg á DVD.

Orson Welles

The Magnificent Ambersons
• ORSON WELLES

Bandaríkin (1942). FILMA.
Aðalleikarar: Joseph Cotten, Dolores Costello.
Lengd: 88 mín, svart hvít. 

6. apr. 

10. apr.

Þri.  

Lau.
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13.apr 

17.apr

Peter Greenaway

,,Ég held við höfum ekki ennþá séð kvikmyndir 
heldur 100 ár af myndskreyttri frásögn.“

Peter Greenaway er velskur kvikmyndagerðar-
maður og málari. Í upphafi ferils síns fékkst hann 
við gerð listrænna tilraunamynda en frá 1980 hefur 
hann gert leiknar myndir sem oftar en ekki eru 
samfélagsháðsádeilur settar fram á goðsögulegan 
hátt eins og t.d. The Cook, the Thief.. 

Þrátt fyrir að vera vægast sagt umdeildur 
kvikmyndagerðarmaður hefur hann hlotið fjöldann 
allan af viðurkenningum virtustu kvikmyndahátíða 
heims t.d. í Cannes og Feneyjum. Greenaway var 
heiðraður fyrir ævistarf sitt á RIFF 2007 og hélt 
þá fyrirlestur í Háskóla Íslands þar sem hann 
ræddi verkefni sitt The Tulse Luper Suitcases sem 
er eins og þau verkefni sem hann hefur unnið að 
í seinni tíð, kvikmyndaverkefni unnið í tengslum 
við nýmiðla og margmiðlun.

Myndir Greenaway eru alltaf á skjön við 
meginstraumsmyndir og The Baby of Mâcon er 
þar engin undantekning. Á kaldhæðinn hátt fæst 
myndin við eitt aðalþema samtímakvikmynda 
þ.e. hverfandi mun á tilbúningi, skáldskap og 
veruleika. Myndin er um spillingu á öllum stigum 
samfélagsins. Hún gerist í 17. aldar umhverfi en 
er 12. aldar kraftaverkasaga og segir frá barni 
sem er fætt af konu sem á að vera hrein mey. 
Af stað fer taugaveikluð umræða um guðlegan 
þátt meyfæðingarinnar. Myndin gerir grín að 
viðkvæmni níunda áratugarins fyrir áhrifum 
kláms og ofbeldis í kvikmyndum á áhorfandann.

,,Fyrir mér eru best heppnuðustu málverkin ekki  
frásagnarverkin. Hvers vegna getum við ekki 
yfirfært slíka örvun yfir í kvikmyndina? Upplifun 
fólks sem fer í bíó snýst ekki um söguþráðinn 
heldur hugblæ, andrúmsloft, gjörninginn og  
upplifunina að horfa.“

The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover er 
sennilega þekktasta mynd Greenaway. Georgina, 
kona glæpaforingjans Spica, á í ástarsambandi 
við bóksalann blíða, Michael, og hittir hann á 
laun milli máltíða á veitingastað manns síns. 
Þegar Spica kemst að þessu, og Georgina verður 
að fela sig í búðinni, sendir yfirkokkurinn Borst 
henni mat þangað með starfsmanni sínum, ungum 
dreng sem syngur fagurri sopranröddu við störf 
sín. Spica drepur elskhugann með því að kæfa 
hann í eigin bókarskruddu. Georgina fær Borst til 
að elda líkið og í viðurvist þeirra sem Spica hefur 
kvalið mest pínir hún hann til að borða líkama 
Michaels. 
Matur, litir, kynlíf og morð, pyntingar og mannát 

eru meginþættirnir í þessu grófa en áferðarfallega 
ævintýri sem hefur verið skilgreint sem allegoría 
- táknsaga um Thatcherisma.

Í myndinni er valinn maður í hverju rúmi og auk 
frábærra leikara má nefna að tónlistin er samin 
af Michael Nyman, sem er þekktur m.a. fyrir 
tónlist sína t.d. í myndunum The Piano og Ást 
Nabbie sem Kvikmyndasafnið sýndi á japanskri 
viku  í haust og um búningana sá enginn annar en 
tískufrömuðurinn Jean-Paul Gaultier.

Bretland, Þýskaland, Frakkland, Holland (1993). 
FILMA. 
Aðalleikarar: Julia Ormond, Ralph Fiennes.
Lengd: 122 mín, litur. - Íslenskur texti.

The Baby of Mâcon
• PETER GREENAWAY

Peter Greenaway

The Cook, the Thief, His Wife ...

Frakkland, Bretland (1989). FILMA. 
Aðalleikarar: Richard Bohringer, Michael Gambon og 
Helen Mirren. 
Lengd: 124  mín, litur. - Íslenskur texti.

Þri.  

Lau.

20. apr  

24. apr

Þri.  

Lau. • PETER GREENAWAY
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Á þessu ári fagnar Listahátíð í Reykjavík 40 
ára starfsafmæli sínu. Búast má við því að 
mikið verði um dýrðir en Kvikmyndasafnið vill 
minnast þessara tímamóta með því að endurtaka 
dagskrá kvikmyndasýningar sem haldin var 
á fyrstu Listahátíðinni árið 1970. Á hátíðinni 
voru tvær samsettar dagskrár þriggja íslenskra 
heimildamynda. Sú fyrri samanstóð af myndunum  
Reykjavík - ung borg á gömlum grunni eftir Gísla 
Gestsson, Lax í Laxá eftir Ásgeir Long og Stef úr 
Þórsmörk eftir  Ósvald Knudssen. Hina dagskrána 
skipuðu myndirnar Með svigalævi og Heyrið 
vella á heiðum hveri eftir Ósvald Knudsen og 
Búrfell eftir Ásgeir Long. Auk þess voru sýndar 
pólskar leiknar myndir á hátíðinni. Þetta var í eina 
skiptið sem kvikmyndasýningar voru á dagskrá 
Listahátíðar þar til sérstök Kvikmyndahátíð var 
sett á laggirnar 1978. Þær myndir sem nú verða 
sýndar eru af dagskrá fyrri sýningarinnar 1970.

REYKJAVÍK - UNG BORG Á GÖMLUM 
GRUNNI: Myndin er gerð um 1970 og sýnir 
mannlífið uppbyggingu borgarinnar á þeim tíma.
LAX Í LAXÁ: Framleiðendur ABU veiðibúnaðar 
verðlauna notendur sína fyrir stærsta fiskinn og 
hér er fylgst með verðlaunahöfunum í sjö daga 
ferð þeirra um landið.
STEF ÚR ÞÓRSMÖRK: Einkar falleg ljóðræn 
heimildamynd um Þórsmörkina sem sýnir allar 
árstíðir. Undir lok myndarinnar flytur Jóhannes úr 
Kötlum frumsamið ljóð.

Gísli, Ásgeir og Knudsen

Mjór er mikils vísir...

27.apr

1. maí

Þri.  

Lau. • LISTAHÁTÍÐ 40 ÁRA
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01. sep 05. sep Strategia del ragno Bernardo Bertoluci

08. sep 12. sep Björgunarafrekið við Látrabjarg Óskar Gíslason

15. sep 19. sep L’année dernière à Marienbad Alan Resnais

21. sep Silfur hafsins Erlendur Sveinsson

22. sep Ingaló Ásdís Thoroddsen

23. sep Verstöðin Ísland, 1. og 2. hluti Erlendur Sveinsson

24. sep Verstöðin Ísland, 3. og 4. hluti Erlendur Sveinsson

25. sep Hafið Baltazar Kormákur

26. sep Síðasti valsinn Margrét

29. sep 03. okt Il deserto rosso Michelangelo Antonioni

06. okt Akarui mirai/Björt framtíð Kiyoshi Kurosawa

07. okt Kizzu ritan/Yfirgangsseggir Takeshi Kitano

08. okt Ástir Nabbie Yuji Nakae

09. okt Matstofa Kamome Naoko Ogigami

10. okt Tímaflakkarinn Mamoru Hosoda

13. okt 17. okt Spur der Steine Frank Beyer

20. okt 24. okt Pickpocket Robert Bresson

27. okt 31. okt Berlin - Ecke Schönhauser Gerhard Klein

03. nóv 07. nov 8 1/2 Federico Fellini

10. nóv 14. nóv Der Geteilte Himmel Konrad Wolf

17. nóv 21. nóv Pierrot le fou Jean-Luc Godard

24. nóv 28. nóv River of Grass Kelly Reichardt

01. des 05. des Die Architekten Peter Kahne

08. des 12. des Old Joy Kelly Reichardt

15. des 19. des On Golden Pond Mark Rydel

19. jan 23. jan Síðasti bærinn í dalnum Óskar Gíslason

26. jan 30. jan Henry V Kenneth Brannagh

02. feb 06. feb Andra dansen Lárus Ýmir Óskarsson

09. feb 13. feb Den frusna leoparden Lárus Ýmir Óskarsson

16. feb 20. feb Ryð Lárus Ýmir Óskarsson

23. feb 27. feb Touch of Evil Orson Welles

02. mar 06. mar Draumalandið Markku Pölönen

09. mar 13. mar Ský á reki Aki Kaurismaki

16. mar 20. mar The Lady from Shanghai Orson Welles

23. mar 27. mar Romeo and Juliet Baz Luhrmann

30. mar The Tragedy of Othello Orson Welles

06. apr 10. apr The Magnificent Ambersons Orson Welles

13. apr 17. apr The Baby of Mâcon Peter Greenaway

20. apr 24. apr The Cook the Thief, His Wife ... Peter Greenaway

27. apr 01. maí Mjór er mikils vísir Gísli, Ásgeir og Knudsen


