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Ágrip 
 

Þessi greinagerð er hluti af lokaverkefni mínu í Hagnýtri menningarmiðlun við 

Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Hér verður fjallað um það vinnuferli sem snýr að 

miðlunarhluta verkefnisins; heimildamynd um byggingalist Högnu Sigurðardóttur 

arkitekts. Auk þess sem fjallað er um vinnuferlið er heimildamyndin sett í samhengi 

við fræðilega umfjöllun og álitamál varðandi nálgun kvikmyndargerðarmanns, 

listrænt frelsi og túlkun eru tekin til skoðunar. Einnig eru ræddar aðrar mögulegar 

miðlunarleiðir og færð rök fyrir því hvers vegna kvikmyndaformið er notað í þessu 

tilfelli. 
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1. Inngangur 
 
 

Þessi greinagerð er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Hér verður fjallað um það vinnuferli sem snýr að miðlunarhluta 

verkefnisins;  heimildamynd um byggingalist Högnu Sigurðardóttur arkitekts. +I 

fyrsta hluta greinargerðarinnar er tildrög myndarinnar og heimildamyndin sett í 

samhengi við fræðilega umfjöllun og álitamál varðandi nálgun 

kvikmyndargerðarmanns, listrænt frelsi og túlkun.  Í síðari hluta er fjallað nánar um 

vinnuferlið, og færð rök fyrir því hvaða leið var farin við vinnslu henar Einnig eru 

ræddar aðrar mögulegar miðlunarleiðir og hvers vegna kvikmyndaformið er notað í 

þessu tilfelli. 

Greinargerðin skiptist í 7 kafla auk lokaorða, heimildaskrár og viðbóta. 

Viðbætureru meðal annar umsókn um styrk til gerðar myndarinnar og fyrstu 

handritsdrög.



	  

2. Um verkefnið 
 
 
 

2.1 Markmið heimildamyndarinnar 
 

• Að kynna byggingarlist Högnu Sigurðardóttur arkitekts, bæði verk sem að hún hefur 

gert á Íslandi og opinberar byggingar í Frakklandi 

• Fá innsýn í lif hennar, frá því að hún fer frá Íslandi sem ung stúlka og hefur nám í 
París, til dagsins í dag 

• Að setja byggingarlist hennar í samhengi við tíðaranda, strauma og stefnur í 

arkitektur og sérkenni hennar sem byggingarlistakonu/arkitekts 
 

2.2 Val verkefnis og aðdragandi 
 

Gerð heimildarmyndar um Högnu Sigurðardóttir arkitekt kemur í kjölfar vinnu 

minnar við sýningu á verkum Högnu sem var árið 2009 á Kjarvalsstöðum Listasafns 

Reykjavíkur. Mikil rannsóknarvinna lá að baki sýningunni þar sem lítið sem ekkert 

fyrirfinnst um þessa hógværu en merku konu. Við rannsóknir mínar  naut  ég góðs af 

þekkingu og reynslu Högnu sjálfrar og festi m.a. á mynd einstök viðtöl við hana sem 

notað var í lítið myndband á sýningunni. Í heimildarmyndinni hef ég hug á að fara 

dýpra í líf hennar, taka upp mikilvæga staði í lífi hennar allt frá Vestmannaeyjum til 

Parísar auk þess að koma meira inn á persónu hennar, sem fórnaði líklega 

hjónabandinu fyrir starfsframa sinn og ól ein upp tvær dætur samtímis því að fara af 

miklum metnaði ótroðnar slóðir í listsköpun sinni og óhefðbundinni afstöðu til 

samfélagsins og hins manngerða umhverfis.  

 

Ég er menntuð í kvikmyndagerð, með áherslu á leikstjórn og framleiðslu 

kvikmynda. Heimildamyndarformið hefur alltaf heillað mig og eftir nám vann ég 

lengi við dagskrárgerð hjá RÚV. Þar vann ég meðal annars sem upptökustjóri við 

menningarþáttinn Mósaik og kom oftar en ekki í minn hlut að vinna innslög um 

arkitekur. Það gerði ég í samstarfi við Guju Dögg Hauksdóttur arkitekt, og má segja 

að hún hafi opnað augu mín fyrir byggingarlist, hversu fjölbreytt og margslungin 

byggingalistin getur verið. Högna Sigurðardóttir er ein af okkar fremstu arkitektum, 

og stenst fyllilega samanburð við aðra norræna arkitekta, sem standa í farabroddi fyrir 

skandinavískum arkitektúr. 

 

 
 



	  

2.3 Grunnhugmynd 
 

Hugmyndin að heimildamyndinni kemur eins og áður sagði, í kjölfar vinnu 

minnar á sýningarefni fyrir yfirlitssýningu á byggingalist Högnu Sigurðardóttur á 

Kjarvalsstöðum árið 2009. Fyrir þá sýningu myndaði ég viðtal við Högnu á heimili 

hennar í París. Þar ræddum við um byggingarlist hennar og fyrstu árin í París. Ég 

heillaðist af Högnu sem persónu og sem listamanni, í mínum huga er hún 

byggingalistamaður ekki einungis arkitekt. Eftir að sýningunni á Kjarvalsstöðum lauk 

sat ég eftir með mikið magn af upptökum, bæði viðtali og myndum af byggingum 

hennar á Íslandi. Mig langaði til að nota þetta efni frekar og vinna upp úr því 

heimildamynd. Því sótti ég um styrk til að framleiða myndina hjá Hlaðvarpanum og 

fékk úthlutað snemma árs 2010. Ég var í námi og ákvað því að bíða með að mynda 

frekar fram á haust 2010. Þá stóð til að gera myndina sem lokaverkefni mitt í Hagnýtri 

menningarmiðlun. Af persónulegum ástæðum hætti ég við þá. 

Fyrsta hugmyndin að mynd, var að gera heimildamynd um persónuna Högnu 

Sigurðardóttur, ég hafði viðrað hugmyndina við RÚV og þau höfðu áhuga á 

heimildamynd um persónuna, ekki arkitektinn og verk hennar. Ég var svo sem ekki 

alveg fráhuga þeirri hugmynd en grunaði að Högna myndi ekki vilja taka þátt í mynd 

um hennar persónulega líf. Og það kom á daginn, hún færðist undan því og þar sem að 

mér var meir um vert að kynna byggingarlist hennar fyrir almenningi en að segja 

sögur af fjölskyldulífi hennar, þá var ákveðið að fókusinn yrði verk hennar. Og þá 

sérstaklega íslensku húsin hennar, einfaldlega vegna þess að Högna telur þau sjálf 

vera sín höfuð verk. 

Á öllu tímabilinu hafa komið fram margar hugmyndir að útfærslu, mig langaði 

til dæmis að mynda leiknar senur sem að ættu að sýna þegar að hún kom fyrst til 

Parísar, og jafnvel senur með leikkonu í hlutverki Högnu við teikniborðið. Eftir að 

hafa prófað, og skoðað mikið magn af heimildamyndum sem að nota leiknar senur til 

að endursegja ( reenact) atburði féll ég frá þeirri leið. Það þarf að vanda mikið til og 

oft hætta á að slíkar senur verði tilgerðarlegar. Jafnframt fannst mér það ekki passa inn 

í það form sem að ég hafði valið mér að vinna með. Myndin byggist því upp á 

viðtölum við Högnu og samferðarfólk hennar. Högna segir okkur frá ástríðu sinni og 

ævistarfi, byggingarlistinni, á sinn hógværa og hjartnæma hátt. 

 
 

 
 

 



	  

 
 
 
 
2.4 Kynning á viðfangsefni 

 
Högna Sigurðardóttir, arkitekt er fædd í Vestmannaeyjum árið 1929. Eftir nám í 

Menntaskólanum í Reykjavík hélt hún til Parísar til að stunda nám í arkitektúr við 

École Nationale Supèrieure des Beaux-Arts. Námið tók tæp 10 ár og mikill hluti 

námsins var vinna á vinnustofum leiðbeinenda. Eftir að hafa brauðskráðst með 

verðlaunaverkefni hóf Högna að vinna við borgarskipulag í útborgum Parísar. 

Samhliða þeirri vinnu og þáttöku í fjölda samkeppna um opinberar byggingar, 

teiknaði Högna nokkur einbýlishús á Íslandi. Þau hús eru höfuðverk hennar og eru á 

allan hátt einstök í íslenskri byggingarlistarsögu. 

Högna opnaði eigin arkitektastofu í París árið 1962 og starfaði þar meðal annars 

með Jean Pierre Humbaire, André Crespel og Gauthier Hitter. Högna og samstarfsfólk 

hennar á teiknistofunni tók þátt í fjölda samkeppna um hönnun opinberra bygginga í 

Frakklandi á árunum 1960-1992. Oftar en ekki voru byggingarnar menntastofnanir, og 

setti Högna greinilega sitt mark á hönnun þeirra. 

 

Meðal helstu verka í Frakklandi eru; 

Croissy-Beaubourg, leikskóli, 1982 

Renée Cassin Tækniskóli, 1981 og viðbót við skólann árið 1990 

The Francois Truffaut Secondary School, Gagnfræðaskóli 1987-1988 

Pierre Villette, barna og leikskóli, 1990 

 

Ísland; 

Brynjólfshús, Sunnubraut Kópavogi, 1963 

Hafsteinshús, Bakkaflöt, Garðabæ, 1965-1968 

Guðmundarhús, Hrauntunga 23, Kópavogi 1969 

Sundlaug Kopavogs 1962 og stækkun 1985 

 

Högnu þykir afar vænt um húsin sem að hún teiknaði á Íslandi, flest eru þau 

unnin eftir beiðni fyrir ættingja eða kunningja og Högna fylgdi þeim þétt eftir í 

byggingu. Húsin eru einstök í íslenskri byggingarlistasögu og bera greinileg hennar 

höfundareinkenni. Þessi verk gáfu henni tækifæri til að prófa sig áfram með efni og 

form. 



	  

 

2.5 Markhópur 
 

Sem heimildagerðarmaður fær maður stöðugt nýjar hugmyndir, allt í kringum 

mann eru tækifæri til að skoða, rannsaka og mynda. Grunnurinn að því að vinna við 

heimildamyndagerð sem leikstjóri er að vera forvitinn og lífið og umhverfið, opin fyrir 

nýjum hugmyndum og leyfa sér að fylgast með án fyrirframgefna skoðana, 

fordómalaust. Þetta er einnig að mínu mati það sem gerir kvikmyndagerðina spennandi, 

að læra eitthvað nýtt. En til þess að láta hugmyndir okkar verða að veruleika, að 

klippurnar öðlist líf samsettar í heildræna mynd, þurfum við fjármagn. Og fjármögnun 

kallar á aðrar hliðar kvikmyndagerðar; skipulag, áætlun og ekki síst að finna markhóp 

fyrir kvikmyndina. Að finna markhóp er mikilvægur þáttur til að greina verkefnið, fyrir 

hvern erum við að gera mynd, hvar viljum við sýna hana. 

 

Við vinnslu myndarinnar hef ég haft í huga að myndin falli inn í sjónvarpsformið, 

þar eð að tímalengd sé annaðhvort 25-28 mínútur eða 55-mínútur. Þetta eru þau 

„tímaslott" sem að sjónvarpstöðvar víða um heim fylgja þar annaðhvort 30 mínutna slott 

eða 60 mínútna. Ég lít þó svo á að mögulegt sé að sýna myndina á öðrum vettvangi, hún 

gæti etv átt sér líf á kvikmyndahátíðum og eða sem hluti af kennsluefni í 

arkitektaskólum. 

Ef ég greini markhópinn nánar þá eru það; 

• Áhugafólk um byggingalist 

• Ættingjar eða vinir sem að að þekkja til Högnu 

• Áhorfandi sem að hefur áhuga á lífi og list Högnu; sem hefur almennan áhuga á 

menningu og listum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

3. Heimildamyndin 
 

 „ Þetta er klunnaleg skilgreining en látum hana standa ...“ John Grierson  

Það sem John Grierson vitnar til hérna er orðið „documentary“ eða 

heimildamynd og þessi „klunnalega" skilgreining hefur fengið að standa sem nafn á 

flokki kvikmynda sem til skiptis eru kallaðar „realityfilm" ,„cultural film" og „non-

fiction". 1  

Ljóst er að hugtakið „heimildamynd“ eða „documentary“  er víðfemt, og erfitt 

að skilgreina á einhvern einn hátt. En yfirleitt tölum við um heimildamynd þegar að 

átt er við kvikmynd sem að er á einhvern hátt byggð á raunveruleika, raunverulegum 

atburðum en ekki skálduðum, non-fiction film. 

Menn hafa löngum reynt að skilgreina fyrirbærið, og margar bækur og greinar 

hafa verið ritaðar um efnið, það hefur semsagt ekki vantað áhugann eða tilraunir til að 

skilgreina fyrirbærið heldur eru ekki allir sammála um  hvað sé rétt skilgreining. Í 

fyrstu útgáfu sinni af sögu heimildamynda  Non-fiction Film. A Critical History frá 

1973, undirstrikar höfundurinn Richard Meram Barsam að hann noti hugtakið non-

fiction vegna þess að það væri víðara hugtak en heimildamynd. Allar heimildamyndir 

væru non-fiction, en ekki allar non-fiction myndir væru heimildamyndir . 2 

 

Bill Nichols vill meina að það sé ekki til nein ein ákveðin skilgreining á 

hugtakinu heimildamynd, ekki frekar menningu. Nichols telur  að hugtakið verði 

alltaf að skoða í samhengi við leiknar myndir (e.fiction film) eða tilraunakenndar- 

og avant-gard myndir, á sama hátt og hugtakið menning myndar tákn sitt sem 

andstæða villimennsku eða óreiðu. Jafnframt segir Nichols að heimildamyndin sé 

ekki raunveruleikinn heldur einungis tilreiðsla kvikmyndagerðarmannsins á 

raunveruleikanum.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Bjorn Sörensen „Afange virkeligheten,“ bls. 10. 
 

2 Barsam, Robert. „Non Fiction Film.A critical history,“ bls 36 

 
 

3 Nichols, Bill. „Introduction to Documentary,“ bls. 20 
 

 



	  

 
3.1 Stílbrigði við heimildamyndina 

 
Við mannfólkið erum dugleg að flokka og greina, ekki bara í okkar nánasta umhverfi 

heldur viljum við greina listir og hugmyndafræði, þar með talið heimildamyndina, eða öllu 

heldur heimildagerðarmyndarformið. Í bókinni Introduction to documetary fjallar 

höfundurinn Bill Nichols um 6 megin form heimildamynda.	  4 Flokkunin er eftirfarandi: 

 

Ljóðrænar heimildamyndir (e. The poetic mode). Klipping er 

mikilvægur þáttur, oft er rökréttu samhengi fórnað fyrir ljóðrænan, myndrænan 

ryþma. Áhersla er lögð á að ná fram ákveðinni stemningu t.d. með litum, 

hljóði og formi og myndirnar eru í átt til hins óhlutbundna. Ljóðrænar 

heimildamyndir áttu upphaf sitt í tengdlum við modernism og avant-garde isma, 

sem leið til að sýna raunveruleikann í sériu af lauslega tengdum brotum. Sem 

dæmi um ljóðrænar heimildamyndir eru Man of Aran í leikstjórn Robert 

Flaherty og Sans Soleil  í leikstjórn Chris Marker 

 
Fluga á vegg (e. Observational mode). Kvikmyndavélin 

/kvikmyndagerðarfólkið fylgist með atburðum eins og “fluga á vegg”. Lítil sem 

engin samskipti eru á milli leikstjóra og viðfangsefnis á meðan að á töku 

stendur. Áhorfandinn upplifir sig sem passívann hluta af atburðarrásinni. 

Sjaldan eru sögumenn eða yfirlestur á þessari tegund mynda. Viðtöl ef einhver 

eru koma sem partur af atburðarrás. Stundum er blandað saman observativ 

mode og hefðbundnari viðtalsbútum.  

 
Gagnvirka myndin /Þáttökuheimildamyndin (e. Participatory mode). 

Kvikmyndagerðarmaðurinn er þáttakandi í myndinni, hvort sem hann/hún er 

sjáanlegur eða ekki  og stýrir að hluta til eða öllu leyti atburðarrásinni. Viðtöl 

eru algeng undirstaða myndanna. Þessum stíl er alloft beitt við gerð svokallaðra 

“fréttamynda”, þar sem að blaða/fréttamaður fer og fylgir ákveðnum atburði.  

 

 

 

 
 

 

4 Nichols,Bill „Introduction to Documentary,“ bls. 33-34 og 102-107 



	  

Við fáum innsýn í ákveðna atburði og aðstæður en sú sýn sem að við fáum er 

sýn kvikmyndagerðarmannsins sem þáttakanda. Kino-Pravda eða Cinema Verité er 

grunnurinn að þessu stíilbrigði. Sovéski kvikmyndagerðarmaðurinn Dziga Vertov er 

sporgöngumaður Kino Pravda í kringum 1920 með kvikmynd sinni Man with a Movie 

Camera en franski kvikmyndagerðarmaðurinn Jean Rouch er talinn upphafsmaður 

Cinema Verité. Báðar stefnurnar sameina improvisasjón við notkun kameru til að birta 

okkur sannleika eða leggja áherslur á það sem að er hulið undir yfirborðinu. Af nýrri 

heimildamyndum sem að fylgja þessum stíl eru  The Act of Killing, Joshua 

Oppenheimer, en eitt besta dæmi um heimildamynd í þessum stíl er Titicut Follies í 

leikstjórn Frederick Weisman sem að gerð var árið 1967 

 
 

Yfirlestursheimildamyndir (e. Expository mode).  Hér talar 

sögumaður beint við áhorfandann. Sögumaður verður „rödd guðs” og talar yfir 

myndefninu. Þetta form er all oft notað við td náttúrulífsmyndir . Rythmi í 

klippi víkur fyrir tenglsum myndar og raddar, þar e sögumaður og mynd tala 

saman, textinn er í beinu samræmi við það sem að sést á skjánum. Innihaldi er 

komið til skila á hlutrænan hátt og oft lítið skilið eftir fyrir ímyndunaraflið til 

túlkunar.  

Íhugunarheimildamyndir/Sjálfhverfa myndin (e. Reflexive mode). 

Hér er kvikmyndagerðarmaðurinn sjálf/ur í stærsta hlutverkinu 

Kvikmyndagerðarmaðurinn talar beint til okkar áhorfenda. Fremur en að fylgja 

kvikmyndagerðarmannium í samskiptum hennar við aðra þáttakendur þá erum 

við núna að fylgja samskiptum hennar við okkur, áhorfandann. Oftast nær er 

það afar einhliða mynd sem að gefin era f raunveruleikanum og 

kvikmyndagerðarmaður leitast við að finna atburði, folk, hluti sem að styðja 

hennar mál. Sem dæmi þennan stíl má nefna myndir kvikmyndargerðar-

mannsins Michael Moore. 

 

Gjörningaheimildamynd (e. Performative mode). Líkt og ljóðræna 

heimildamyndin varpar gjörningamyndin fram spurningunni; hvað er þekking. Hér 

setur kvikmyndagerðarmaðurinn persónulega reynsla, upplifun eða frásögn í víðara 

samhengi. Sjónarhorn minnihlutahópa, utangarðsmanna samfélagsins koma oftar en 

ekki fram.  
 

4 Nichols,Bill „Introduction to Documentary,“ bls. 33-34 og 102-107 



	  

 

Tækni og form geta verið margskonar, og bera margar þeirra keim av avant-

garde kvikmyndum eða öðrum tilraunakenndum formum. Sem dæmi um 

heimildamyndir í þessum stíl eru ; The Act of killing, leikstjóri Joshua Oppenheim og 

Pushwagner, leikstjórn Even Benestad og August B Hansen 

 

Þrátt fyrir að við getum á einn eða annan hátt flokkað heimildamyndir eftir 

formi, þá er hver og ein mynd einstök. Sumar hafa tengingu í alla flokkana á meðan 

að aðrar bera einkenni  tveggja eða fleiri stílbrigða. Leikstjóri ehimildamyndarinn 

velur það form sem að hentar viðfangsefninu hverju sinni, fremur en að stíll ráði vali 

viðfangsefnis. Það er þó algent að leikstjórar hafi sinn sérstaka stíl, að handbragð 

viðkomandi sé þekkjanlegt frá mynd til myndar. Við ssjáum til dæmis að 

kvikmyndagerðarmaðurinn Michael Moore notar sama stíl í öllum sínum myndum, 

„reflexive mode“, enda er viðfangsefnið einnig tengjanlegt. Í flestum mynda hans er 

viðfangsefnið spilling eða dökkar hliðar amerísks samfélags, skortur á félagslegum 

gæðum íbúa. Og nálgast hann efnið þannig að hann, sem leikstjóri, fer og rannsakar. 

Við áhorfendur fylgumst síðan með því hvernig hann flettir ofan af spillingu eða 

varpar ljósi á málefni sem honum er umhugað um. 

Á sama hátt má segja að norski leikstjórinn Margreth Olin hafi sterkt 

höfundareinkenni. Þó að hún noti mismunandi stíl frá mynd til myndar þá eru 

viðfangsefnin af svipuðum meiði. Eða eins og hún sjálf orðar það; „ég hef fjallað um 

það vonda og þekki það vonda í heiminum vel, nú er kominn tími á að kynnast hinu 

góða" , næsta mynd hennar fjallar um góðmennsku, um aldraðan mann sem að hefur 

helgað líf sitt að hjálpa öðrum; Joralf Gjerstad, heilara. Margreth hefur fjallar um þá 

sem að oft eiga enga rödd í fjölmiðlum, myndir hennar fjallar um reynslu og sterkar 

upplifanir sem að við oftast nær þekkjum ekki. Unga flóttamenn, börn, sem að bíða 

þess að verða send úr landi, De andre, eiturlyfjaneytendur í afeitrun, Angel, unglinga í 

mótun  Ungdommens råskap, og aldraða, De mjuka hånderna. Hópar sem að oft 

standa útundan í almennri umfjöllun.  

Annar kvikmyndaleikstjóri sem að leikur sér með formið í heimildamyndum 

sínum er leikstjórinn Wim Wenders, hann fjallar oftar en ekki um listamenn í sínum 

„portrettum“ meðal annars dansarann og danshöfundinn Pinu Bausch. Sú mynd, Pina,  

sem að mynduð var í þrívídd, fjallaði um starf hennar sem danshöfundar og listræns 

stjórnanda eigin danshóps. Myndin spannar starfsævi hennar, en við kynnumst 

persónunni Pinu í gegnum dansverk hennar og samstarfsfólk. Myndin er byggð upp í 

kringum dansverkin.  



	  

Wim Wenders velur þannig að nota list viðkomandi til að segja sögu 

listamannsins. Sama form notar hann í sinni nýjustu mynd  Le Sel de la Terre  ( Salt 

jarðar) sem fjallar um ljósmyndarann Sebastio Salgado. Hans saga er rakin í gegnum 

ljósmyndir hans. Báðar þessar myndir er myndræn meistaraverk og augnkonfekt fyrir 

áhorfandann. 

 

 

 

3.2 Listræn útfærsla, frelsi, nálgun og ábyrgð leikstjóra. 
 

Hvort er listrænt frelsi kvikmyndagerðarmannsins eða siðferðisleg ábyrgð 

mikilvægari við gerð heimildamynda?  Þetta er spurning sem að flest allir 

heimildagerðarmenn spyrja sig við gerð mynda sinna. Og það er bæði auðvelt og erfitt 

að svara þessari spurningu. Auðvelt vegna þess að í grunnin viljum við koma vel fram 

við viðmælendur og viðfangsefni okkar, það er sjaldnast vilji okkar að særa eða skaða 

þá sem að fjallað er um. Erfitt vegna þess að sum umfjöllunarefni eru þannig að 

markmið heimildamyndarinnar er að "fletta ofan af" spillingu, birta áhorfandanum 

skuggahliðar samfélagsins eða á einn eða annan hátt fjall um málefni og fólk sem að 

við erum ekki sammála skoðunum. Hvernig getum við reynt að gæta hlutleysis en 

jafnframt skoðað á gagnrýnin hátt. Mig langar að taka sem dæmi um þá mismundandi 

nálgun sem að kvikmyndagerðarmaður getur haft á erfitt við fangsefni, en það er er 

heimildamyndin The Act of Killing, Joshua Oppenheimer. Í þeirri mynd er fjallað um 

fjöldamorðin í Indónesíu á "kommúnistum" og öðrum andstæðingum 

herforingjastjórnarinnar sem að tók yfir völd landsins árið 1965-1966. Þar voru tæp 

milljón karla og kvenna myrt á hrottalegan hátt af almennum borgurum undir 

verndarvæng stjórnvalda. Í mynd sinni, ferðast leikstjórinn um Indonesiu í dag og 

tekur viðtöl við gerendur glæpanna. Margir þeirra koma fram sem stoltir menn, af sér 

og sínum gjörðum. Hrottaleg morð eru sett á svið af raunverulegum gerendum. Sem 

að í öllum tilfellum koma fram án allrar iðrunar. Heimildamyndin dansar á mörkum 

absúrdisma, bæði myndrænt og ekki síst í umfjöllun. Við sem áhorfandur erum vitni 

að algjörri afneitun og raunverleikafirringu gamalla böðla, sem að verður á köflum 

algjörlega absúrd. Leikstjórinn ýtir síðan undir absúrdismann með leiknum atriðum. 

Leikstjórinn var gagnrýndur fyrir  að dansa ansi knappt á mörkum siðferðis, að nýta 

sér hryllingsverkin til að skapa áhorf.Var rétt að leyfa þessum mönnum að koma fram 

og réttlæta gerðir sínar og útskýra þær fyrir okkur ofan í minnstu smáatriði. Hvað með 

fórnarlömbin?  

 



	  

Sérstaklega voru senur þar sem að sett voru á svið fjöldamorð eða aftökur, og 

íbúar bæjanna; börn og fullorðnir, tóku þátt. Við getum bara ímyndað okkaru hversu 

sárt það hefur verið fyrir fólk að endurupplifa þessa atburði í ljósi þess að afkomendur 

og ættingjar fórnarlambanna voru ef til vill tilstaðar og raunveruleikinn er sá að þeir 

búa hlið við hlið gerendanna í þessum harmleik enn þann dag í dag. Svo hver er 

siðferðisleg skylda leikstjóra hér, að vernda tilfinningar þeirra sem að eiga um sárt að 

binda vegna þessara atburða, eða að sýna á sem mest sannfærandi hátt hvað það var 

sem að raunverulega gerðist. Nokkuð sem að heimspressan og ríkjandi heimsöfl hafa 

þaggað niður eða ekki fundið nógu mikilvægt til að fjalla nánar um.  

Hver svo sem skoðun okkar á myndinni Act of Killing er, er ljóst að leikstjórinn 

hóf þessa vinnu af einskærri þörf og áhuga á að varpa ljósi á þessi grimmdarverk. 

Margir hverjir söknuðu þess þó  að heyra hlið fórnarlambanna. Nú hefur sami 

leikstjóri frumsýnt nýja mynd The look of Silence, og þar fáum við innsýn í heim 

þeirra sem að misstu ástvini. Yngri bróðir eins þeirra sem að tekinn var af lífí veltir 

hér fyrir sér og leitar svara um ábyrgð og eftirsjá gerendanna. Hann heimsækir þá einn 

af öðrum, sem að báru ábyrgð á aftöku bróður hans, og krefur þá svara. Hér er 

nálgunin jarðbundnari, við tengjumst sögumanni (bróðurnum) og reynum að setja 

okkur í spor hans. Inn í leitina fléttast siðan saga og aðstæður foreldra bræðranna.  Þar 

sem að fyrri myndina setti okkur oft út af sporinu með absúrdleika atburðanna þá nær 

síðari myndin inn að hjarta okkar með hæglátri nálgun efnisins og söguhetjunnar. 

Myndirnar uppfylla hvor aðra og er sú síðari kærkomin viðbót fyrir okkur sem að 

söknuðum sjónarhorns fórnarlambanna í síðustu mynd. 

Fæst kvikmyndagerðarfólk stendur þó frammi fyrir jafn stórum siðferðislegum 

spurningum, okkar heimur er nær okkur í upplifun og snýst oftar en ekki um 

„venjulegt" fólk  en við höfum það á valdi okkar hvernig og í hvaða ljósi við kynnum 

fólk og atburði  eða eins og Björn Ægir Norðfjörð kemst að orði í grein sinni Einsleit 

Endurreisn 4 

 „Tökuvélin er ekki hlutlaust verkfæri því að sýn áhorfenda mótast af augnaráði 

vélarinnar. Það skiptir ekki síður máli hvernig við myndum en hvað við myndum "   

Hvernig við veljum að segja söguna er því mikilvægur þáttur í 

heimildamyndagerðinni. Hvaða sjónarhorn notum við, hvernig röðum við fólki og 

atburðum fyrir framan myndavélina og ekki síður hvernig röðum við því svo saman í 

klippingu. Heimildargerðarfólk getur ekki fangað upp raunveruleikann, en við getum 

sagt eitt og annað um raunveruleikann með hjálp myndatökuvélar og klippingar.  

 
4 Norðfjörð, Björn Ægir „Einsleit endurreisn,“ bls. 114 



	  

 

Sænski kvikmyndagerðarmaðurinn Carl Henrik Svensted skrifar í bók sinni 

Arbetarna lämnar fabrikken um upplifun sína af því að mynda götuóeirðir á Ítalíu árið 

1968  

„ Ég lyfti myndavélinni uppað að auganu, og í gegnum linsuna sé ég 

óeirðalögreglumann sem að hafði verið í felum bakvið súlu. Í hægri hendi heldur 

hann á múrsteini og ber sig til að kasta honum í átt að mér. Hann er nálægt mér, og 

við virðum hvorn annan rólega fyrir okkur í gegnum linsuna. Kameran rúllar. Þegar 

að steinninn flýgur í gegnum glerhurðina bakvið mig, skildi ég muninn á kvikmynd og 

raunveruleika" 6 

Þessi litla saga skildrar á margan hátt muninn á raunveruleikanum og 

kvikmyndinni. 

 

 
 
 

4. Fólkið og húsin 

4.1 Val á viðmælendum 
 

Viðmælendur mínir tengjast allir Högnu á einn eða annan hátt. Sumir þeirra 

þekkja hana persónulega á meðan að aðrir hafa kynnst henni gegnum verk hennar og 

vinnu. Í byrjun var hugmyndin að hafa fleiri viðmælendur úr hennar persónulega lífi, 

þar sem að hugmyndin var þá að innihald myndarinn yrði meira um persónulegt líf 

hennar en byggingalist. En eftir því sem að á leið og byggingarlistin öðlaðist stærri 

sess innan myndarinnar þá ákvað ég að velja viðmælendur eftir því.  Björn Ólafs valdi 

ég þar sem að ég vissi að hann væri bæði persónulegur vinur Högnu og starfandi 

arkitekt sjálfur, bæði í Frakklandi og á Íslandi. Ég hafði kynnst honum áður er ég bjó 

sjálf í París og vissi að hann hefði reynslu sem viðmælandi fyrir framan 

kvikmyndavél. Við rannsóknarvinnu fyrir tökur á myndinni komst ég yfir bækling frá 

sýningunni 5 Masters of the North í Arkitektasafninu í Helsinki árið 1992. Þar voru 

sýnd verk arkitektanna, Sverre Fehn (Noregur), Peter Celsing (Svíþjóð), Knud 

Holscher (Danmörk), Aarno Ruusuvuori ( Finnland) og síðan Högna Sigurðardóttir 

sem fulltrúi Íslands.  

 
6 Svensted, Carl Henrik „Arbetarna låmnar fabriken,“ bls. 8 

 



	  

 

 

Sýningarstjóri var arkitektinn Marja-Riitta Norri, og þar sem að hún og Högna 

höfðu verið í samskiptum áfram var tiltölulega auðvelt að fá Marja-Riitta til að taka 

þátt í verkefninu og kome í viðtal. Hún býr og starfar í Helsinki og því var skipulögð 

tökuferð þangað.  

Mér þótti síðan áhugavert að fá einhvern íbúa húsanna sem að Högna hafði 

teiknað á Íslandi, og varð Rannveig Löve fyrir valinu, ekki síst vegna þess að ég 

þekkti til hennar og einnig nýjustu íbua sama húss.  
 

 
4.2 Húsin 

 
Hafsteinshús, Bakkaflöt, Garðabæ: Húsið stendur í botni slakka við 

Bakkaflötina í Garðabæ og var valið ein af 100 eftitektaverðustu byggingum 

20.aldarinnar. Húsið ber keim af íslenska torfbænum, þar sem að landslagið í kring 

umlykur húsið og verndar. Ljós og birta berst inn í húsið í gegnum rifur og glufur sem 

að opnast í veggnum. Þakið er slétt og upp úr því kemur stór strompur frá arninum 

innanhúss. Húsið er á einni hæð og er herbergjum raðað umhverfis miðju hússins, sem 

að er stofan. Stofan  liggur örlítið neðar en aðrir hlutar hússins. Fyrir öllum 

herbergjum eru rennihurðir, og milliveggir milli barnaherbergjana 4 eru færanlegir, 

þannig að hægt er að hafa 2 stór herbergi eða 4 minni. Í stofunni eru steinsteyptir 

bekkir / sófar umhverfis arininn. Efniviður hússins er steinsteypa/sjónsteypa og viður. 

Högna hannaði einnig allar innréttingar í húsið. 7 

  

Guðmundarhús, Hrauntunga, Kópavogi Högna teiknaði húsið fyrir hjónin 

Rannveigu - og Guðmund Löve. Húsið er teiknað eftir óskum þeirra, ekki síst 

Rannveigar sem að hafði sterkar hugmyndir um hvað væri mikilvægt í hönnun 

rýmisins. En þó þau hafi haft áhrif á skipulag rýmisins þá, fékk Högna frjálsar hendur 

við hönnunina. Húsið er eins og flest húsa hennar á Íslandi byggt sem einskonar skjól 

fyrir vindi og náttúruöflum. Það rammar inn líf íbúanna á styrkan en mjúkann hátt. 

Efniður er sjónsteypa og margar innréttingar eru steypar, til dæmis bekkir í stofu og 

eldhúsi. Húsið hefur að mestu leyti varveist í upprunalegu ástandi, en þó hafa 

einhverjir eigendur þess breytt skipulagi og heildarmynd innandyra. Núverandi 

eigendur vinna að því að koma því í upprunalegt horf. 

 
7 Norri, Marja-Riitta „Revealing the social content,“ bls. 6 



	  

 

René Cassin School of Technology ( René Cassin Tækniskólinn): Skólinn er 

hluti af Cité Scolare Complex, eða uppeldis og menntunarkjarna í borgarskipulagi 

Marné-la-Vallée. Borgin er svokölluð útborg frá París og ein nokkurra slíkra sem að 

skipulagðar voru og byggðar á 6. áratug síðustu aldar. Högna Sigurðardóttir vann 

mikið við skipulag þessara borga. „Jafnframt því að hvetja til, en ekki einungis gefa 

möguleika á, samskipum innan stofnunarinnar hefur skólinn einnig samfélagslegan 

tilgang hjá bæjarbúum. Þess vegna reyndum við að styrkja og leggja áherslu á 

félagsleg gildi og samskipti við hönnun skólans“ Högna Sigurðardóttir,  Revealing 

the Social Content8 

 
Brynjólfshús, Sunnubraut, Kópavogi: Inngangur hússins er norðanmegin og 

falinn frá götunni. Þegar að komið er inn leiðir þröngur gangur okkur að opnu rými 

sem að snýr að sjónum, í suður. Allt rýmið innanhús er opið að undanteknum 

svefnherbergjum og baði. Byggingarefni er steinsteypa, en inn í steypuna eru greyptar 

blokkir af sama efni og notað er í gólf hússins, fjörusteinn. Birta kemur inn um láretta 

glugga á hliðarvegjum hússins auk þess sem að öll lýsing er innhleypt í loft, og hvergi 

sjást ljósaperur eða leiðslur. Loftið er úr furu sem og innréttingar að hluta til. Stærsti 

hluti innréttinga er steyptur úr steinsteypu, bekkir, borð og rúmstæði. 

 

Croissy-Beaubourg,leikskóli: Leikskólinn er byggður árið 1982, eftir 

samkeppni á vegum bæjaryfirvalda. Á leikskólanum eru börn frá 2-6 ára að aldri og er 

öll hönnun með þau í huga, með áherslu á heimilislegt umhverfi og 

öryggistilfinningu.í miðju byggingarinner einskonar torg og umhverfis það minni 

einingar. Auðvelt er að komast frá einni einingu til annarar, en hver og ein þeirra hýsir 

deildir skólans. Allar deildirnar opnast beint út í leikgarðinn, og gluggar ná á mörgum 

stöðum allt niður í gólf, til að auðvelda minnstu börnunum að sjá út. Útlit og hönnun 

skólans miðast við að falla sem best inn í umhverfi skólans, Beaubourg garð. 

 

 

 

 

 

 
8 Norri, Marja-Riitta „Revealing the social content,“ bls. 34 



	  

 
 

5. Undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla 

Myndin hefur verið nokkuð lengi í vinnslu, þar eð hugmyndin kviknaði fyrir 

nokkrum árum. Hluta rannsóknarvinnu hafði ég gert fyrir sýningu á byggingarlist 

Högnu sem að sett var upp á Kjarvalsstöðum árið 2009. Sem starfandi 

kvikmyndagerðarmaður er mér nauðsynlegt að fylgjast með því sem að er að gerast í 

mínu fagi, heimildamyndagerð. Eftir að ég ákvað að þróa verkefnið sem 

heimildamynd leitaði ég uppi myndir sem að fjölluðu um arkitekta og arkitektúr. Það 

er ekki um auðugan garð að gresja en nokkrar myndir fann ég sem að vert er að nefna. 

Meðal annars heimildamydina My Architect, í leikstjórn Nathaniel Kahn. Þar leitar 

leikstjórinn svara og upplýsinga um föður sinn, arkitektinn Louis Kahn. Louis Kahn 

hafði lifað tvöföldu lífi um langt bil, þar eð hann átti eiginkonu og 2 dætur, en 

jafnframt lifði hann í sambandi með móður Nathaniels, sem að einnig var 

aðstoðarkona hans, um nokkurra ára skeið. Louis Kahn hvarf síðan úr lífi Nathaniels 

og móður hans þegar að Nathaniel var um það bið 6 ára. Myndin er síðan hans 

persónulega leit að skýringum og svörum á hvarfi föður hans úr lífi hans. Þó að 

efniviðurinn sé langt frá umfjöllunarefninu í minni heimildamynd og nálgunin allt 

önnur þá var áhugavert hvernig leikstjórinn byggir upp mynd af föður sínum í gegnum 

arkitektúr hans. Aðrar myndir voru tildæmis Sketches of Frank Gehry í leikstjórn 

Sidney Pollack og sjónvarpsmynd í norska ríkissjónvarpinu um arkitektinn Sverre 

Fehn. 

Hvernig nálgunin verður og umfang myndarinnar fer ekki síst eftir fjármögnun, 

það er dýrt að framleiða kvikmyndir og heimildamyndir. Kvikmynd er árangur 

samstarfs margra aðila með þekkingu á sérstöku fagi innan kvikmyndagerðarinnar.  

Mér var ljóst frá upphafi að  við gerð myndarinnar vildi ég ráða kvikmyndatökufólk 

með reynslu og þekkingu. Mitt vinnuferli hefur alltaf verið þannig, með örfáum 

undantekningum, að ég starfa sem leikstjóri/framleiðandi og hef með mér 

kvikmyndatökumann/konu og oft hljóðmann líka. Ég hef starfað lengi með sama 

kvikmyndatökumanni og því ákvað ég að fá hann til að mynda fyrir mig einnig nú. 

Mynd um arkitektúr byggir að svo miklu leyti á nákvæmri og fagmannlegri 

myndatöku að mér þykir ekki forsvaranlegt að nota ekki fagfólk. 

Frá því að ég byrjaði undirbúning hefur umfang og áherslur myndarinnar breyst 

talsvert. Í fyrstu langaði mig til að endurskapa senur úr fortíð Högnu, nota leikara í 

aðstæðum sem að Högna talar um frá fyrstu árum sínum í París. Það var fljótt ljóst að 



	  

sú leið yrði ekki einungis dýr, heldur einnig flókin í framkvæmd. Fá þyrfti leyfi til að 

mynda í París, sem að bæði er tímafrekt og flókið. Því féll ég frá þeirri hugmynd, og 

einfaldaði hana. Þegar að ég fór af stað, hafði ég samband við RÚV um kaup á 

myndinni. Þau voru jákvæð og gáfu mér vilyrði fyrir kaupum. En þáverandi 

dagskrárstjóri RÚV gerði mér ljóst að þau hefðu einungis áhuga á persónulegri sögu 

Högnu en ekki "einhverri listrænni mynd um byggingar". Ég hafði svo sem kynnst 

þessu viðhorfi áður, en var ansi skeptístk á að Högna hefði einhvern áhuga á því að 

fjallað yrði um hennar persónulega líf. Það kom líka á daginn að því hefði hún ekki 

áhuga á. Högna Sigurðardóttir er fremur hógvær og telur alla umfjöllun um hvernig 

hún hefur lifað sínu persónulega lífi bæði og persónulega og óáhugaverða fyrir aðra. 

Með okkur Högnu hefur skapast vinskapur og ég ber mikla virðingu fyrir hennar 

skoðunum, og því ákvað ég að í stað þess að fara eftir línum RÚV, þá myndi ég gera 

mynd sem að bæði ég og Högna gætum verið sáttar við, jafnvel þó að það þýddi að 

RÚV hætti við kaup/sýningu. 

 
 

5.1 Undirbúningur og heimildavinna 
	  

Ég þekkti að nokkru leyti til húsa Högnu á Íslandi áður en að ég fór af stað í 

verkefnið. Ég ólst upp í Kópavogi og eitt af verkum Högnu er Sundlaug Kópavogs við 

Borgarholtsbrautina. Högna teiknaði sundlaugina og var hún byggð í áföngum. Fyrsti 

áfanginn, lítil æfingalaug, stóð einn og sér allt fram á 9.áratuginn. Þá var bætt við 

þeim hluta sem að eftir var frá upprunalegu hönnuninni. Ástæða þess að ekki er fjallað 

um þessa byggingu í myndinni er sú að Högna baðst undan því sterkt. þegar að koma 

að því að stækka sundlaugina í kringum árið 2000 ákvað bæjarstjórn Kópavogs að 

ganga að öllu leyti fram hjá Högnu og fékk til verksins annan arkitekt/verktaka. 

Grunnhönnun sundlaugarinnar og verki Högnu var því fórnað. Tölverð blaðaskrif og 

deilur urðu um málið á sínum tíma. Og því samhengi lét þáverandi bæjarstjóri, 

Gunnar Birgisson, hafa eftir sér að þau hefðu talið Högnu of fullorðna til að takast á 

við svona stórt verkefni. Þess má geta að á svipuðum tíma unnu Högna og vinnustofa 

hennar samkeppni um bæði hönnun á barnaskóla og framhaldsskóla í Frakklandi. En 

af þessum sökum vildi Högna ekki ræða þetta mál eða bygginguna í myndinni. 

 

En þó að ég hafi þekkt nokkur verka hennar á Íslandi var mikil heimildavinna 

framundan við að finna verk hennar í Frakklandi. Högna sjálf var þar drjúgur 

heimildabanki, en ekki fannst mikið af myndum af húsunum, hvorki á vefnum né í 

bókum. Það var því deginum ljósara að nauðsynlegt væri að mynda hluta þessara 



	  

bygginga í úthverfum Parísar. 

Einhver viðtöl finnast við Högnu frá árum áður, meðal annars í Morgunblaðinu 

og Tímanum. Að auki fann ég myndband sem að gert hafði verið við úthlutun 

Menningarverðlaunanna DV fyrir byggngarlist árið 1994 og eigið innslag sem að ég 

hafði unnið fyrir menningarþáttinn Mósaik um Hafsteinshús. Minn mikilvægasti 

heimildamaður, fyrir utan Högnu sjálfa, var síðan Guja Dögg Hauksdóttir, arkitekt og 

þáverandi forstöðukona byggingalistardeildar Listasafns Reykajvíkur. Guja Dögg var 

sýningarstjóri á yfirlitssýningu um byggingarlist Högnu á Kjarvalsstöðum í nóvember 

2009. Hún hafði safnað saman bæði teikningum og ljósmyndum sem að ég fékk 

aðgang að. 

Mikið af heimildaöflun fór því fram umleið og tökurnar sjálfar. Munnlegar 

heimildir eru stærsti þátturinn þar sem  ekki finnst mikið ritað um Högnu og hennar 

starf. Eina ritið sem að ég fann var sýningarskrá sem að gerð var í tilefni af sýningu 

Arkitektasafnsins í Helsinki, 5 Masters of the North árið 1992 en sú sýningarskra er 

all ítarleg hvað varðar verk Högnu og þar er að auki stutt æviágrip og samtal við 

Högnu um arkitektúr. 

 

Helsti undirbúningur fólst því í að kynna mér verk hennar betur og jafnframt að 

ákveða „vinkil" minn á efnið. Til að geta rætt  við Högnu um arkitektúr lagðist ég í 

lestur fræðibóka og sýningarskráa héðan og þaðan, þar sem að ég taldi nauðsynlegt að 

hafa grunnþekkingu á efninu. Í minni vinnu sem heimildargerðarkona tel ég að því 

meiri þekkingu ég hafi á umfjöllunarefninu þeim mun betur geti ég komið því til skila 

til áhorfandans. Þetta er einnig að mörgu leyti ástæðan fyrir því að ég hef valið þetta 

starf og menntun, að öðlast meiri og dýpri þekkingu á mannlegu eðli, og 

viðfangsefnum okkar. 

 

Áður en að tökur hófust punktaði ég hjá mér nokkrar spurningar sem að ég vildi 

leita svara við, en flestar eru spurningarnar sprottnar fram sem rökrétt framhald af 

umræðuefninu hverju sinni. Ég hef sjaldnast í vinnu minni notast við fyrirfram skrifað 

handrit, en það er gott og mikilvægt að vita nokkurn veginn hvað það er sem að maður 

vill fá fram hjá viðmælenda. Það hjálpar til við að koma samtalinu af stað, en síðan er 

hlustun mikilvægust. Að heyra hvað viðmælandi segir og geta mótað spurningar eftir 

því. 

Í fjölmiðlanámi er oft talað um h-in 5, eða hver,hvar,hvenær,hvernig,hvers 

vegna. Þetta eru sígild spursmál, en eiga ef til betur við í styttri viðtölum þar sem að 

markmiðið er að fá sem hnitmiðast svar á sem stystum tíma. En hvernig hljómar góð 



	  

spurning og hvað er spurning?  

„Spurning á uppruna sinn hjá hverjum og einum sem einskonar söknuður eða 

vöntun. Það er eitthvað hér sem ég ekki skil. Það er eitthvað sem að vantar " Helge 

Svare 9 

 

 Miðstöð munnlegar sögu hefur á vefsíðu sinni nokkrar handbærar og góðar 

leiðbeiningar um viðtalstækni þar segir meðal annars  

Mikilvægt er að kynna sér málefnið sem best sem til umræðu er. Þá er líklegra 

að spurt sé góðra spurninga. Um leið er rétt að vera með opinn huga gagnvart nýjum 

upplýsingum eða sjónarhornum hjá viðmælanda sem stríða jafnvel gegn því sem áður 

var haldið. Hvað veistu um viðmælandann? Góðar upplýsingar um viðmælanda geta 

komið sér vel til að skapa traust og velja réttu spurningarnar........ 

......Í stöðluðum viðtölum er nákvæmlega fylgt spurningum með föstu orðalagi 

en í óstöðluðum viðtölum er spurningarnar opnari og stundum aðeins fylgt ákveðnum 

efnisramma. Hvort heldur sem er, hafðu spurningarnar stuttar og auðskiljanlegar og 

forðastu að spyrja leiðandi spurninga. Oft er ávinningur að því að hleypa 

viðmælanda að með hjartfólgið efni þó að það hafi ekki verið á listanum. 10 

Segja má að ég hafi fylgt formúlunni fyrir óformlegum viðtölum. Enginn 

staðlaður spurningalisti var til staðar heldur spunnið út frá umræðuefni og samtölum. 

Við fáum oftast það svar sem að við eigum skilið, ef við spurningin er vel 

formúleruð eða viðkomandi skynjar að við vitum um hvað við erum að tala, þá er 

svarið eftir því skilmerkilegra. Gagnkvæm  virðing fyrir amk skoðunum, er 

nauðsynleg. En hversu mjög sem við leitum þá finnst enginn töfraformúla fyrir „góðu 

spurningunum". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Svare,Helge „Den gode samtalen. Kunsten a skape dialog,“ bls 91 
10 Miðstöð munnlegrar sögu  „Viðtalstækni,“  
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5.2 Upptökur 

 
Eins og ég nefndi hér áður, þá tók ég þá ákvörðun mjög snemma að ráða 

kvikmyndatökumann til að mynda fyrir mig og varð kvikmyndatökumaðurinn Arnar 

Þórisson fyrir valinu þarsem að ég hafði unnið talsvert með honum áður og vissi að 

hann myndi skila verki sem að ég yrði ánægð með. Þó að ég hafi sjálf stundað nám í 

kvikmyndagerð og hafi all oft myndað , þá fannst mér mikilvægt að myndlega hliðin 

væri að sem mestu leyti fagmannlega unnin. Að kvikmyndatökumaður kynni að leika 

með ljós og skugga og gæti myndað efni sem að sýndi fjölbreytileika og fegurð húsa 

Högnu. Það var ekki síður liður í ákvörðun minni, að Högna er orðin fullorðin kona 

og óvíst hvort að annað tækifæri gæfist til að mynda hana. Það var því nauðsynlegt að 

hafa fullkomna stjórn á myndvinnslunni en ekki nota þetta sem tækifæri til að prófa 

mig áfram sjálf. Tökurnar ná yfir nokkurra ára skeið, og er myndað á Íslandi, í 

Frakklandi og í Helsinki.  

Þegar að leikstjóri vinnur með kvikmyndatökumanni er mikilvægt að 

gagnkvæmur skilningur ríki á áherslum við kvikmyndatökuna, efnistökum og stíl. Við 

ræddum því talsvert um framkvæmdina áður og völdum í sameiningu bæði tækni og 

stíl. Það er ekki síður mikilvægt að kvikmyndatökumaðurinn/konan skynji 

andrúmsloftið á tökustað, nái góðu sambandi við viðmælendu og vinni traust þeirra. 

Að geta „pikkað" upp mikilvæg atriði úr samtalinu og myndað út frá þeim. Þetta er 

kannski ekki áríðandi þegar að viðtal og síðan annað myndefni er myndað í sitthvoru 

lagi, en verður þeim mun mikilvægari þegar verið er að mynda atburði líðandi stundar 

og ef fylgja þarf viðmælenda eftir. Þetta samstarf okkar finnst mér hafa tekist mjög 

vel 

Tæknin sem að notuð er við myndatöku er annars vegar Panasonic HD 

kvikmyndatökuvél, sem að meðal annars öll viðtöl við Högnu á Kjarvalsstöðum og 

myndir af byggingum á Íslandi eru mynduð á. Einnig notuðum við Canon 5D 

ljósmyndavél með upptökumöguleika í HD (High Definition). Viðtal við Björn Ólafs 

er tekið á þá vél og hluti mynda af byggingum í Frakklandi. Sú vél nýtist einnig að 

sjálfsögðu við ljósmyndun á húsunum. Brot af efninu er síðan tekið á Sony DVC.Pro 

myndavél. Það efni var tekið innandyra í Bakkaflötinni fyrir nokkrum árum síðan. 

Hljóðupptökur voru að mestu gerðar með þráðlausum mikrófónum, og á 

nokkrum stöðum var erfitt viðfangs að fá hreint hljóð. Til dæmis á Kjarvalsstöðum, 

þar sem að bæði gólf og veggir eru steypt, fótatak berst vel, hátt er til lofts og opið 



2
6 

	  

þannig að mannarómur berst einnig vel. Að auki er þar kaffihús, með tilheyrandi 

stímun á mjólk í latte bollana. Það réð þó vali okkar að umhverfið er fallegt, einhvern 

veginn í anda Högnu, og auðvelt reyndist að fá leyfi til að mynda þar. Ég fór þá leið 

að nota þráðlausa mikrófóna og fylgjast með hljóðinu í samstarfi við Arnar. Þetta var 

ákvörðun sem að kom ekki síst til vegna þess að ég vildi hafa umhverfið eins 

afslappað og mögulegt væri í upptökunum og takmarka fjölda í upptökuliði. 

 

Bæði íbúar við Bakkaflötina og í Hrauntungunni tóku vel í það að við fengjum 

að mynda húsin í bak og fyrir. Íbúar Bakkaflatar höfðu þó ekki tök á því að koma í 

viðtal, en það kom ekki að sök þar sem bæði núverandi íbúar og upprunalegu íbúar 

Hrauntungunnar voru til í að tala við okkur. Brynjólfshús við Sunnubrautina fengum 

við einungis að mynda að utan, þar sem að eigandi hússins bjó ekki í því á þessum 

tíma. Ég notaðist því við eldri ljósmyndir úr fórum Högnu af húsinu að innan. 

 

Viðtöl við Högnu;  Fyrsta viðtalið við Högnu var tekið á heimili hennar í París, 

þá hitti ég Högnu í fyrsta sinn og stór hluti viðtalsins fór í að kynnast henni og fá 

tilfinningu fyrir því hvað hún vildi segja og hvað ekki. Viðtalið var því nokkurs konar 

heimildavinna fyrir mig. í þeirri tökuferð myndapi ég einnig Högnu á gangi í hverfinu 

sínu, fund hennar og Björns Ólafs í Luxemborgar garðinum og yfirlistmyndir af París 

og skólanum hennar Beaux Arts . 

 

Ég ákvað síðan að endurtaka viðtalið á Kjarvalsstöðum, ekki síst vegna þess að 

Högnu fannst hún ekki koma nógu vel til skila því sem að hún vildi segja í fyrsta 

viðtalinu. það gekk vel, fyrir utan smá galla á hljóði.  

 Í tökuferð 2 til Parísar, þegar að ég hafði ákveðið að vinna efnið í 

heimildamynd, talaði ég síðan aftur við Högnu ásamt því sem að við mynduðum 

byggingar hennar í úthverfum Parísar. Þó að einungis væri liðið um það bil tvö ár frá 

fyrstu upptökunum með henni, var greinilegt að hún var orðin eldri. Högna átti við 

veikindi að stríða skömmu síðar, og mér var ljóst hversu mikilvægt það er að vera vel 

undirbúinn þegar að maður hefur tækifæri til að mynda. Ekki síst þegar að við 

myndum fólk á efri árum lífs síns, mikilvægar munnlegar heimildir geta glatast ef að 

tækifærið er ekki nýtt vel. Í sömu ferð myndaði ég viðtal við dóttur hennar Sólveigu 

Anscpach, kvikmyndaleikstjóra. Ég ákvað í klippingu að setja það viðtal ekki inn í 

þessa útgáfu af myndinni. Það viðtal á ég til góða, ef ákveðið verður að vinna frekar 

að myndinni, og þá er mögulegt að mynda einnig  viðtal við yngri dóttur Högnu. 
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Björn Ólafs. Viðtalið við Björn var tekið á heimili hans í París í seinni 

tökuferðinni. Björn er góður vinur Högnu og reyndist ómetanlegur hlekkur í að gefa 

sem gleggsta mynd af persónunni Högnu og byggingarlist hennar.  Ekki síst hefur 

Björn verið mér heimildamaður um arkitektúr almennt, hann hefur sterkar skoðanir á 

stöðu arktektúrs á Íslandi, og hann þekkir það vel eins og Högna að búa og starfa í 

Frakklandi, en jafnframt vinna af og til verk á Íslandi. 

 

 

Marja-Riitta Norri: Marja-Riitta býr og starfar í Helsinki, Finnlandi. Mér þótti 

mikilvægt að heyra hvað hún hefði að segja um Högnu og byggingarlist hennar, því 

var farið í tökuferð til Helsinki haustið 2014. Við mynduðum hana fyrir utan 

vinnustofu hennar og í sömu ferð gátum við myndað arkitektasafnið í Helsinki, en þar 

var fyrst sýning á byggingarlist Högnu sett upp árið 1992. Viðtalið fór fram utandyra, 

þar sem að birta var góð en einnig vegna þess að of mikill umgangur var á 

skrifstofunni hennar til að við gætum myndað í friði. Það gekk að mestu leyti vel, en 

af og til urðum við að stoppa út af hljóði. 

 

 

Byggingar í París; Það var bæði flókið og einfalt að fá leyfi til að mynda æi 

Tækniskólanum og leikskólanum. Flókið að því leyti að finna hver gæti gefið leyfi, 

allir bentu á nýjan aðila. En þegar að ég loksins náði tali af þeim sem að stóð hæst í 

ákvaðanatökunni var framhaldið einfalt. Bæði skólastjóri Tækniskólans í Renee 

Cassin og leikskólans í Beaubourg voru meira en tilbúin til að veita okkur leyfi til 

myndatöku. Einungis þurfti að gæta þess á leikskólanum að engin börn væru í mynd. 

Þar sem að þar og víðar gilda strangar reglur um myndatökur í skólum og opinberum 

stofnunum fyrir börn. Það var einnig gaman að heyra hversu ánægð viðkomandi voru 

með byggingarnar. Bæði töldu að sérstaklega vel hefði tekist til við hönnun og hugsað 

vel um þá starfsemi sem að fara ætti fram innan veggja húsanna. 

 

Til að mynda á götum Parísar og við Beaux Arts skólann sóttum við ekki um 

leyfi, heldur tókum áhættuna af því að mynda í leyfisleysi. Þar kom okkur til góða að 

mynda á stafræna ljósmyndavél, þar sem að bæði fer lítið fyrir henni og  hún er að 

auki „staðalbúnaðar" margra ferðalanga. 
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Hrauntunga, Bakkaflöt og Sunnubraut: Við mynduðum Bakkaflötina 

aðallega í þessum tilgangi að utan, þar sem að ég átti til myndefni innandyra frá 

byggingarlistar-innslagi sem að ég hafði unni fyrir menningarþáttinn Mósaik nokkrum 

árum áður. það var því ekki ástæða til að raska ró íbúanna með myndatökum aftur. 

Sunnubrautina fengum við eins og áður sagði einungis leyfi til að mynda að utan, sem 

kom ekki svo mikið að sök þar sem að talsvert er til af fallegum svart hvítum 

ljósmyndum af húsinu innandyra. Viðamestu húsa myndatökurnar voru í 

Hrauntunguni í Kópavogi. Við fengum leyfi núverandi íbúa hússins, Böðvars 

Þórissonar og Hrefnu Sigfinnsdóttur til að bjóða upphaflega íbúa hússins, Rannveigu 

Löve, í heimsókn og mynda viðtalið þar. Það var ómetanlegt fyrir myndatökuna, 

Rannveig er góð sögukona og náðist að skapa afslappaða og rólega stemmingu í 

viðtalinu. Hún gat einnig frætt hina nýju íbúa hússins um hvaða breytingar þeir sem að 

búið hafa í millitíðinni í húsinu hafa gert. Böðvar og Hrefna eru að laga þær 

breytingar og færa allt í upprunalegt horf. Fjölskyldan var einnig jákvæð gagnvart 

mynda-töku og viðtali þó að yngsta barnið hafi verið pínu þreytt á myndatökum í 

lokin. Það myndaðist afar góð stemming og ég tel að það komi fram í viðtalinu, allir 

eru tiltölulega afslappaðir fyrir framan vélina. 

 

 

 
5.3 Klipping, uppbygging myndar og þráður 

 
Eins og oft vill verða í heimildamyndagerð þá varð myndin fyrst til í 

klippiherberginu. Ég klippti allt efnið sjálf í Final Cut Pro forritinu, þar sem að ég 

hafði aðgang að því í eigin tölvu. Myndin hefur síðan verið klippt á fartölvu og 

borðtölvu hér og þar, mest á eldhúsborðinu heima. 

 

En klippingin er afar mikilvægur þáttur, hér hefur kvikmyndagerðarmaðurinn 

möguleika á að skapa sína mynd. það er á þessum punkti sem að við veljum hvað við 

viljum sýna og það sem að ekki síður er mikilvægt, hverju er ákveðið að sleppa. 

Fyrsta skrefið er að hlusta á allar upptökur, öll viðtöl. Ég hef sjaldan farið þá 

leið að skrifa niður öll viðtöl og það gerði ég heldur ekki hérna. Í stað þess klippti ég 

öll viðtöl niður á tímalínu og valdi síðan út þá kafla sem að ég taldi vera mikilvæga. 

merkti við setningar og svör. Viðtölin við Högna yfirfærði ég síðan á ipod þannig að 

ég gat hlustað á þau hvar sem er og var í lokin orðin ansi kunnug innihaldinu. Það sem 
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ég tók eftir í þeim, var að Högna svaraði flest öllum spurningum á svipaðann hátt í 

öllum 3 viðtölunum. En þar sem að ég var búin að hlust vel á fyrsta viðtalið þá gat ég 

bætt við spurningum í hin tvö og stundum beðið hana að endurorða svar sem að hún 

hafði áður gefið. Þetta gerði ég í samráði við Högnu. Hún bað sjálf um að fá sömu 

spurningar aftur, þar sem að hún hafði hugsað um svar sitt betur og vildi fá tækifæri til 

þess að orða það betur, og í sumum tilfellum leiðrétta það sem að hún hafði áður sagt, 

varðandi ártöl og aðrar staðreyndir. 

Eftir að hafa tekstaklippt flest öll viðtöl, byrjaði ég að klippa myndefni af 

byggingunum. Bæði til að nota sem myndskreytingu og ítarefni yfir viðtölum en 

einnig til að brjóta um viðtalsmunstrið með „blokkum" af myndefni af húsunum. Þetta 

er til að skapa stemmingu og leggja áherslu á að myndin fjallar fyrst og fremst um 

byggingarlist hennar. 

Einnig fannst mér mikilvægt að klippa inn senur úr lífi Högnu, og þar nota ég 

tökur frá París, af Högnu á gangi í hverfinu sínu. Á sama hátt nota ég senu með henni 

og Birni Ólafs, bæði til að brjóta upp og einnig til að áhorfendur fengju tilfinningu 

fyrir vináttu þeirra og nálægð. Þetta byggir undir það sem að Björn hefur að segja um 

Högnu, við skynjum að hann talar af þekkingu og hlýhug um hana. 

Nú sat ég uppi með nokka kafla af myndefni sem þurfti að tengja saman. 

Eðlilegasta tímalínan var fyrir mér að fylgja byggingunum. En það geri þó í öfugri 

röð, byrja á Hafsteinshúsi frá árinu 1968, síðan Hrauntungan frá 1965 og síðast 

Brynjólfshús árið 1963. Inn í þessa tímaröð flétta ég síðan viðtölunum um Högnu og 

við Högnu, og byggingunum í París. 

Myndefnið sem að ég hafði að spila úr var talsvert viðamikið, bæði upptökur og 

svo ljósmyndir sem að voru í fórum Högnu og Rannveigar Löve. Ljósmyndirnar 

myndaði ég með upptökuvél, en allar teikningar af húsum eru skannaðar inn. 

Í lok nóvembers síðastliðins var ég komin með hráklipp af myndinni sem að ég 

var nokkuð ánægð með, ég sýndi það leiðbeinenda mínum, Eggert Þór Bernharðssyni, 

og fékk grænt ljós á að halda áfram á svipaðri braut. Beinagrind myndarinnar hefur 

ekki breyst mikið síðan þá, en talsverð vinna var samt eftir þá í að fínklippa myndina. 

Lokaverkið var síðan að setja inn texta, upphafstitla og lokatitla. Ég valdi 

fremur einfalda leið við textagerðina, notaði hlutlausa stafagerð og í stað rúllutexta í 

lokin eru texta-plaköt. 

Upphaflega var markmiðið að myndin yrði í kringum 30 mínútur og endaði 

myndin í 34 mínútum. Sjálfsagt er mögulegt að klippa hana meira niður, við hverja 

yfirferð finnur maður eitthvað sem að betur mætti fara eða breyta. En það getur 
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stundum komið manni í koll hversu vel klipparinn (í þessi tilfelli 

kvikmyndagerðarkonan) þekkir efnið. Stundum finnst manni eins og hægt sé að taka 

eitthvað út, þar sem að það sé svo augljóst að ekki taki því að hafa það inni, eða 

endurtekning. Þá er afar gott að fá fersk augu til að horfa á myndina. Því nýr áhorfandi 

sem að ekki hefur neina fyrirfram þekkingu á myndinni getur spurt eftir senum sem að 

maður sjálfur taldi óþarfar og á sama hátt bent á eitthvað sem að er óþarfi að nota eða 

endurtaka. Ég fékk því samstarfskonu mína, norska kvikmyndagerðarkonu, til að 

skoða efnið og einnig sýndi ég hráklipp af myndinni á klippinámskeiði í nóvember. Þá 

hafði ég textað lauslega yfir á norsku. Hvoru tveggja var afar gagnlegt, leiðbeinandinn 

á klippinámskeiðinu hefur að mörgu leyti sömu reynslu og ég af því formi kvikmynda 

sem að við vinnum með. En hans reynsla er þó meira í að klippa „ frétta tengt 

heimildaefni" fyrir sjónvarp. Ég fékk þó mörg góð komment sem að hjálpuðu til að 

leysa hnúta í einstökum senum. 

 

5.4 Tónlist 
 

 Ef klisjan um að kvikmyndin verði til í klippiherberginu er röng, þá er hin 
klisjan „þetta spilast betur þegar að við bætum við tónlist" sönn. 11 

 

Þetta skrifar Sidney Lumet í bók sinni Making Movies . Hann er þó fyrst og 

fremst að tala um leiknar kvikmyndir (fiction film). En val á tónlist og hvort yfir 

höfuð skal nota tónlist í heimildamyndinni er afar mikilvægt. Við getum notað 

tónlistina til að ýta undir áhrif myndefnisins, tónlistin hreyfir við áhorfendanum á 

annan hátt. Hún getur ýtt undir tilfinningar og skynjun okkar á mynd og senu. Þess 

vegna er afar mikilsvert að vanda til valsins, að velja tónlist sem að hæfir efninu, gefur 

smá auka „púst", en yfirgnæfir eða yfirkeyrir ekki myndefnið. 

Tónlist í heimildarmynd er sérstaklega viðkvæmt efni, stundum stelur hún 

athyglinni, dregur ár áhrifum „raunveruleikans“, og okkur sem áhorfanda finnst eins 

og verið sé að ýta að okkur upplifun eða tilfinningum sem að eru í engu samræmi við 

það sem að við sjáum fyrir framan okkur myndlega. Besta leiðin er yfirleitt að fá 

frumsamda tónlist við myndina, þekkt tónlist getur kveikt á mismunandi tilfinningum 

hjá áhorfendum,  einhverju sem að við em kvikmyndagerðarfólk höfum enga stjórn á.  

 

 
11 Lumet,Sidney „Making Movies,“ bls 170 
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Með því að nota frumsamda tónlist er hægt að læða inn nokkrum stefum til 

áherslu, og láta hljóðmyndina fylgja myndrænu myndinni eftir. 

Ég hafði samband við tónlistarmanninn Oliver Manoury varðandi það að semja 

tónlist fyrir myndina og tók hann vel í það. Það reyndist þó ekki unnt að klára þá 

vinnu fyrir skil verkfnisins núna. En ef myndin verður sett í almenn sýningu þá skipti 

ég út tónlistinni sem notuð er núna. 

Fyrir mér var mikilvægast að finna tónlist sem að skapar stemmingu, í 

myndskeiðunum af byggingum finnst mér í lagi að tónlist taki smá pláss. Tónlistin 

gefur mér ryþma fyrir myndklippinguna. Ég valdi útsetningu Ghostigital á verkinu 

Aría eftir Magnús Blöndal einfaldlega vegna þess að mér þykir það passa vel með 

steinsteypu og skúlptúr bygginganna. Byrjunin á laginu er einföld en dramatísk og 

fellur vel að myndunum sem áhersluauki. En þar sem að stefið er einmitt afar 

dramatískt  var mikilvægt að ofnota það ekki. Myndir frá París hafa fengið tónlist með 

frönskum keim, þar nota ég verk eftir tónskáldið Gonzales af plötu hans Solo Piano 

frá árinu 2004. Ég nota tvö mismunandi stef, frá honum annars vegar Armellodie sem 

að fylgir Högnu í París, og hins vegar Salon Saloon sem spilast undir frönsku 

byggingunum og Sunnubrautinni. Bakkaflötinni fylgir verkið Ugly beauty í flutningi 

Olivers Manoury. Í stuttum kafla með götu og lestarmyndum í París nota ég 

dæmigerða franska kaffihúsatónlist, lagið heitir Je m´suis fait tout petit. Síðast en ekki 

síst valdi ég kafla úr tónverki Jóns Ásgeirssonar, Seven String Poem, frá árinu 1967, í 

flutningi Kammersveitar Reykjavíkur. Þetta verk völdum við Högna í sameiningu, 

enda eitt af hennar uppáhalds tónskáldum. 

Að minni hálfu finnst mér hafa tekist nokkuð vel til með tónlistarval, 

aðallatriðið var að tónlstin „talaði“ við myndirnar og það held ég að gerist í flestum 

tilvikum. Síðan er það auðvitað smekksatriði hvers og eins. En mér finnst mikilvægt 

að tónlistin yfirgnæfi ekki myndefnið. Og tónlist með texta / söng reyni ég að forðast. 

nema þá í tilvikum sem að texti lagsins skírskoti beint til myndefnis. Og svo er ekki 

fyrir að fara í þessari mynd. 
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6. Heimildir 

Lítið er notað af skrifuðum heimildum í myndinni, ég nota ljósmyndir sem 
heimildir og eldra myndefni ásamt teikningum Högnu sjálfrar af  húsunum. Mest ber á 

munnlegum heimildum í formi viðtala og frásagna. Sú vinna sem að ég vann við 

upptökur vona ég að nýtist í framtíðinni sem heimild um byggingalist Högnu. 
Munnlegar heimildir eru mikilvægur þáttur í að varðveita menningu okkar, og þó ekki 

sé alltaf framleiddar heimildamyndir, sjónvarps eða útvarpsþættir getur frásögnin nýst 

a margan hátt. Til dæmis sem heimild við vinnslu bókar, sýningar eða annarar úgáfu. 

 

Viðtölin: Eru munnlegar heimildir um Högnu, byggingalist hennar og umhverfi. 
Þau eru einnig heimildir um viðkomandi viðmælenda og sögu þeirra. 

Byggingarnar:  Lifandi myndir Eru ekki enungis heimild um arkitektúr Högnu 

Sigurðardóttur, heldur eru þær mikilvæg heimild um það fólk sem að reisti þær og býr 
í þeim. Þær eru einnig heimild um strauma og stefnur í byggingalist síðastu aldar á 

Íslandi og ekki síður um uppbyggingu og tilraunir með útborgir Parísarborgar. 

Byggingar; Ljósmyndir  Eru ómetanlegar heimildir um húsin, íbúa þeirra og 
hvernig umhorfs var á þeim tíma sem að húsin voru í byggingu. Í tilfelli Rannveigar í 
Guðmundarhúsi eru ljósmyndirnar heimild um fjölskyldulíf þeirra og umhverfi.
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7. Miðlunarleiðir 

Hér reyni ég að ígrunda val á miðlunarleið og varpa upp mögulegum öðrum 

leiðum sem að ég hefði getað valið og hæft viðfangsefninu. 

 
 

7.1 Kvikmynd 
 

Kvikmyndaformið stendur mér hjarta næst, það er miðill sem að ég þekki og hef 

reynslu af. En ekk síður tel ég að kvikmynd sé einn besti miðillinn til að koma til skila 

ævistarfi listamanns á sem fjölbreyttastan hátt og til sem flestra. Kvikmynd hefur 

marga sýningarfleti og möguleika, ekki bara á kvikmyndahátíðum eða 

kvikmyndahúsum, heldur einnig í sjónvarpi. Kvikmyndir er hægt að nota á 

áhrifaríkann hátt í kennslu og sem hluti af sýningarefni á yfirlitssýningu um 

viðkomandi listamann/persónu. 

 
7.2 Sjónvarp 

 
 Heimildamyndin hentar afar vel til sýningar í sjónvarpi. Í þeim miðli nær 

kvikmyndagerðarfólkið til fjöldans og er það ekki síst mikilvægur miðill í ljósi þess að 

fáir möguleikar eru á sýningum heimildamynda í kvikmyndahúsum, annað en á 

sérstökum kvikmyndahátíðum. ferlið er oftar en ekki þannig að eftir festivala rúnt 

enda heimildamyndir í sjónvarpi. Sem er að mestu leyti jákvætt, fleiri hafa möguleika 

á að sjá myndina og leikstjórinn fær betri kynningu á sínu verki og sér. Oftar en ekki 

er það krafa kvikmyndastofnana við styrkveitingu til heimildamynda að þær eða 

framleiðslufyrirtækið hafi samning um sýningu á myndinni í t.d sjónvarpi. Sérstaklega 

þegar að ekki er verið að framleiða heimildamynd til almennra sýninga í 

kvikmyndahúsum, en í því tilfelli þarf að hafa dreifingarsamning. 

 
7.3 Útvarp 

 
Útvarp er að mörgu leyti minn uppáhaldsmiðill, frásagnir geta öðlast aðra vídd í 

meðförum hæfs útvarpsfólks. Þó tel ég að í þessu tilfelli þar sem að verið er að fjalla 

um byggingarlist og byggingar, geti útvarpið frekar takmarkaður miðill. það 

krefst gífurlegrar frásagnartækni að segja frá byggingum á þann hátt að 

hlustandinn skynji þær vel. Þó verð ég að segja að útvarpsþáttur Lísu 

Pálsdóttur Flakk er afar skemmtilegt flakk um götur landsins og henni tekst að 

gera byggingarnar áhugaverðar, lýsir þeim á myndrænan hátt. En þar er 

sjónarhorninu oftar en ekki beint að íbúum fremur en húsum. 
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7.4 Blaða eða tímaritsgrein 
 

Skrifaðar hafa verið örfáar blaða og tímaritsgreinar um Högnu Sigurðardóttur. 

Og tel ég að komi sé tími á góða yfirlitsgrein. Það er hinsvegar vandfengið að fá birta 

grein um svo viðamikið efni, nema að á einhvern hátt sé hægt að tengja hana 

einhverjum sérstökum atburði. Hvort ég taki það að mér eða ekki verður síðan að 

koma í ljós, betur tel ég að færi á því að einhver með meiri þekkingu á byggingalist 

tæki það verk að sér. 

 
 

7.5 Bók 
 

Bókarformið hefði hentað mjög vel. Auðvelt er að gera byggingunum góð skil 

myndlega, og ef til vill einfaldara en í kvikmyndaformi. Bók hefur líka þann kost að 

hún lifir lengra lífi kannski. Maður getur þekið hana upp og blaðað í henni, nýtt hana 

sem heimild í stundar samræðum , þar sem að kvikmyndin er erfiðari viðureignar. En í 

bókina getur vantað það andrúmsloft sem að er í kringum og inni í byggingunum. 

Tengslin við íbúana og notendur. 

 
 

7.6 Sýning 
 

Ég hafði áður unnið að uppsetningu á sýningu um byggingalist Högnu og eins 

og komið hefur fram þá kviknaði áhuginn á viðameira verkefni upp úr því. Svo önnur 

sýning var ekki inni í myndinn núna. En sýningarformið er að mörgu leyti afar 

skemmtilegt, það er hægt að blanda saman ýmsum miðlum, hengja upp ljósmyndir og 

teikningar, hafa líkön af byggingunum og myndbönd eða hljóðbrot með viðtölum og 

öðru efni sem að getur aukið dýpt sýningarinnar. Helsti gallinn við sýningu sem miðil 

er að hún stendur oft stutt yfir. Og ef ekki er gerður ítarlegur katalógur fellur hún burt 

í gleymskuna. 
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8. Lokaorð 

 

Með greinargerð þessari reyni ég að varpa ljósi á ferlið frá hugmynd að 

heimildamynd til fullgerðrar myndar. ég hef velt fyrir mér straumum og stefnum 

innan heimildamyndargerðar og reynt að setja mína vinnu í samhengi við þær. Þegar 

að fyrsta hugmynd að mynd kviknar, er það oft í formi „ vá það væri frábært að gera 

mynd um þetta“ og það er gott,  allt kviknar útfrá áhuga og lífsneista. Ferli 

kvikmyndar hvort sem það er heimildamynd eða leikin kvikmynd er hins vegar 

talsvert flókið. það er í flestum tilvikum samvinna og samspil margra einstaklinga, 

stundum heils samfélags eða samfélagshóps eða í sumum tilfellum samspil við 

náttúruöfl. Hvað svo sem unfjöllunarefnið er þarf að plana, plana aftur, endurskoða 

hugmyndir, gera áætlanir og ef þær standast ekki þarf að gera nýjar. Sumar hugmyndir 

enda bara sem hugmyndir, stundum af því að þær eru ekki til þess fallnar að vinna 

mynd úr þeim og stundum vegna þess að fjármögnun eða önnur skipulagning stenst 

ekki. 

 

Ferlið hjá mér við þessa mynd hefur verið óvenju langt, þar eð að segja frá því 

að hugmyndin kom fyrst upp og þangað til ég tók mér tíma til að fullklára myndina, 

með tilheyrandi upptökum og öðru. Ég sótti um styrk til Hlaðvarpans til að vinna 

myndina og var svo heppin að fá úthlutað styrk sem að hefur dugað fyrir launum 

kvikmyndatökumanns og öllum ferðakostnaði tengdum upptökum. Það var ómetanleg 

hvatning til að halda áfram vinnunni. Kópavogsbær styrkti líka myndina og verður sá 

styrkur notaður til að greiða fyrir frumsamda tónlist. Einnig er líkur á því að myndin 

verði frumsýnd í Lisasafni Kópavogs, Gerðarsafni. Það fer vel á því þar sem að tvær 

af íslensku byggingum Högnu eru staðsettar í Kópavogi. 

 

 

Gerð heimildamyndarinnar hefur verið afar lærdómsríkt ferli fyrir mig 

persónulega. Í fyrri verkefnum hef ég notað lauslegri stíl eða form á myndum, mða etv 

kalla það „fluga á vegg“ stíl en þér fannst það ekki hæfa þessari mynd. Viðfangsefnið 

hverju sinni þarf af að móta formið, og Högna er róleg, yfirveguð og hlý manneskja. 

Það hefði ekki hæft verkefninu að fylgja henni eftir með til dæmis handheldri 

kameruvinnslu. Byggingar eru formfastar og því betra að nota hefðbundnari 
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myndvinnslu. Þetta er einnig fyrsta mynd í þessari lengd  sem að ég geri sem 

persónlegt portrett af listamanni. Ég hef ynnið styttri myndir og innslög um listafólk 

áður, en ekki 30 mínútna mynd. Allt í allt þá er ég ánægð með útkomuna, þó auðvitað 

sé einhverjar senur eða atriði sem ég hefði etv viljað vinna á annan hátt. Eftir á að 

hyggja hefði verið gaman að nota meira grafískara yfirbragð, til dæmis með því að 

láta teikningar hennar af byggingum og skissur lifa yfir myndum, eða mynda nookurs 

konar gagnsætt lag yfir sumum klippum. En efnið er enn til og möguleiki á að vinna 

það enn frekar, þá með það fyrir augum að gera enn lengri mynd. 

 

Það hefur einnig verið bæði krefjandi og gefandi að skrifa greinargerð með 

myndinni, að velta fyrir sér hvers vegna ýmsar ákvarðanir eru teknar og rökstyðja þær. 

þetta er tækifæri sem að við kvikmydagerðarfólk eigum sjaldan möguleika á, 

myndirnar fara í sýningu, eru gagnrýndar, vegnar og metnar, en sjaldan spurt hvers 

vegna eða hvernig myndin er akkúrat svona.  Ef við erum heppin getum við fengið að 

útskýra og tala um myndir okkar í samhengi við sýningu á þeim. En það er sjaldnast. 

 

 

Þegar að ég hóf vinnu við myndina, var Eggert Þór Bernharðsson, leiðbeinandi 

minn, mér mikill brunnur hvatningar. Hann studdi ákvarðanir mínar og sýndi 

einstakann skilning á því að ég fór frá verkini á sínum tíma af persónulegum ástæðum, 

og jafn tilbúinn til að styðja við mig þegar að ég ákvað að ljúka gerð hennar nú í 

haust.Eggert varð bráðkvaddur á gamlársdag 2014 og er þar mikill missir af 

einstökum fag- og fræðimanni, og persónuleika. Því miður náði ég ekki að sýna 

honum fullgerða mynd. 
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Viðauki I: Fyrsta útgáfa handrits 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Í	  SKJÓLI	  FYRIR	  VINDUM...	  
Heimildamynd	  um	  Högnu	  Sigurðardóttur,	  arkitekt	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Handrit	  að	  heimildamynd	  eftir	  
Ragnhildi	  Ásvaldsdóttur	  

	  
	  

Fyrsta	  útgáfa	  
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1. INT.	  	  Mynd	  af	  Högnu	  Sigurðardóttur,	  í	  dag,	  birtist	  á	  skjánum.	  Hún	  er	  í	  íbúðinni	  sinni	  í	  París,	  að	  

laga	  kaffi.	  Teikniningar	  birtast	  fyriur	  framan	  hana,	  eins	  og	  á	  ósýnilegu	  gleri,	  og	  þær	  eru	  að	  
teiknast	  um	  leið	  og	  þær	  birtast.	  Um	  leið	  færist	  myndin	  af	  Högnu	  út	  úr	  fókus	  og	  verður	  
einungis	  óskýr	  bakgrunnur	  á	  meðan	  að	  fleiri	  húsa-‐teikningar	  birtast	  í	  gríð	  og	  erg.	  Undir	  
myndunum	  fer	  að	  hljóma	  saga	  frá	  Högnu	  um	  atvik	  í	  upphafi	  skólagöngunnar	  í	  París:	  

Högna:	  Það	  voru	  ýmsar	  vinnustofur	  sem	  að	  ekki	  einungis	  tóku	  við	  kvenkyns	  nemendum,	  heldur	  
var	  stúlkum	  bannað	  að	  koma	  inn	  á	  þær.	  Eitt	  sinn	  var	  ég	  send	  að	  sækja	  teikningar	  yfir	  á	  aðra	  
vinnustofu.....	  ég	  hélt	  ég	  væri	  etv	  á	  vitlausum	  stað	  og	  sá	  enga	  kvenkyns	  veru	  þar	  inni......	  
skyndilega	  er	  ég	  umkringd	  af	  30-‐40	  strákum.	  Þeir	  sögðu	  við	  mig	  að	  ég	  kæmist	  ekki	  héðan	  út	  
nema	  að	  ég	  berháttaði	  mig	  fyrst	  og	  sýndi	  mig.-‐	  	  
2.	   INT.	  Högna	  birtist	  í	  viðtals	  mynd:	  ég	  ætlaði	  nú	  allsekki	  að	  fara	  úr	  neinum	  fötum	  fyrir	  þá,	  en	  
varð	  örlítið	  smeyk-‐	  hélt	  ég	  yrði	  kannski	  að	  fara	  úr	  öllum	  fötunum,	  en	  þa’	  fannst	  mér	  ekki	  
spennandi-‐	  þeir	  voru	  frekar	  ógnandi...	  
	   Fade	  to	  black..	  
Titlar:	  

	  
	  
Í	  SKJÓLI	  FYRIR	  VINDUM...	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heimildamynd	  um	  Högnu	  Sigurðardóttur,	  arkitekt	  

	  
	  
	  

3.	  EXT.	  Ljósmyndir	  birtast	  Högna-‐	  Ung	  stúlka	  í	  Vestmannaeyjum:	  
undir	  myndum	  af	  barnungri	  stúlku	  og	  æskuárum	  hennar	  í	  Vestmannaeyjum	  ;	  segir	  Högna	  frá	  
uppvexti	  sínum	  í	  Vestmannaeyjum	  og	  hvernig	  það	  kom	  til	  að	  bláfátæk	  stúlka	  frá	  Íslandi	  færi	  
út	  í	  það	  ævintýri	  að	  setjast	  að	  í	  París	  og	  hefja	  nám	  í	  arkitektúr	  við	  Beaux	  Arts	  skólann....	  
	  	  	  	  	  	  	  Við	  vorum	  bláfátæk...	  og	  húsið	  pínulítið...	  	  	  	  	  
4.	  EXT.	  	  	  Vetur..	  	  Ung	  stúlka,	  í	  litríkri	  regnkápu,	  gengur	  um	  framandi	  slóðir.	  Við	  sjáum	  ekki	  vel	  
framan	  í	  hana,	  en	  af	  fasi	  og	  því	  umhverfi	  sem	  umlykur	  má	  ljóst	  vera	  að	  París	  eftirstríðsáranna	  
er	  til	  umfjöllunar.	  	  	  

Myndskeið	  með	  seinni	  stríðsáratónlist	  undir.	  Myndir	  frá	  París	  á	  þeim	  tíma	  
(ljósmyndir)	  settar	  grafískt	  upp	  með	  “iconum”	  tímabilsins.	  Viðtal	  við	  Högnu	  heldur	  áfram	  	  	  	  
Úr	  við	  tali	  við	  Högnu:	  	  Mér	  fannst	  París	  eiginlega	  eins	  og	  ég	  hafði	  gert	  mér	  í	  hugarlund...ég	  
hafði	  náttúrulega	  aldrei	  séð	  svona	  byggingar,	  en	  bæði	  borgin	  og	  fólkið	  féllu	  mér	  í	  geð.	  Ég	  var	  
ekki	  týnd-‐mér	  hefur	  aldrei	  eitt	  augnablik	  leiðst	  hérna-‐alltaf	  verið	  ánægð	  og	  liðið	  vel.	  En	  
heima	  er	  Ísland.	  
5.	  EXT.	  	  Björn	  Ólafs	  arkitekt	  sést	  á	  gangi	  í	  París;	  undir	  heirist	  BÓ	  segja	  frá:	  Högna	  var	  
náttúrulega	  undrabarn	  í	  arkitektaskólanum.	  Þessi	  sérstaka	  stúlka	  frá	  Íslandi,	  sem	  að	  teiknaði	  
verk	  sem	  að	  voru	  ólík	  öllum	  öðrum.	  Og	  vann	  hver	  verðlaunin	  á	  fætur	  öðrum	  í	  
skólasamkeppnum.	  

Upphafskafla	  lokið.	  
6.	  EXT.	  	  París	  í	  nútímanum,	  lestar,	  bílar	  mannmergð.	  Einhverstaðar	  í	  fjarska	  sjáum	  við	  glitta	  í	  
fullorðna	  konu	  á	  gangi.	  Þegar	  nær	  dregur	  sjáum	  við	  að	  þetta	  er	  Högna.	  Hún	  gengur	  hægt,	  en	  
örugglega,	  upp	  götuna(rue	  soufflot)	  upp	  frá	  Luxemborgar	  garðinum,	  skoðandi	  umhverfið	  og	  
mannlífið	  af	  áfergju.	  	  	  Viðtala	  kafli	  byrjar	  sem	  að	  kynnir	  stöðu/aðstæður	  HS	  í	  dag.	  Rætt	  um	  
nútímann,	  en	  farið	  rólega	  inní	  fortíðina.	  Klippt	  inn	  á	  milli	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Viðtöl	  við	  	  Björn	  Ólafs:	  sem	  að	  segir	  frá	  stöðu	  Högnu	  innan	  fransks	  arkitektúrs.	  	  
	  	  	  Viðtal	  við	  Sólveigu	  Anspach	  dóttur	  Högnu,	  sem	  að	  segir	  frá	  uppvexti	  sínum.	  Hvernig	  Högna	  
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ól	  dætur	  sínar	  upp	  í	  sjálfstæði	  og	  trú	  á	  eigin	  möguleika.	  
	  	  	  Högna	  sjálf	  kallast	  svo	  á,	  í	  sínum	  orðum,	  við	  orð	  hinna	  
7.	  EXT.	  	  	  Unga	  stúlkan	  er	  mætt	  aftur	  í	  París;	  hún	  gengur	  um	  götur	  Parísar	  og	  inn	  í	  skólann	  
Beaux	  Arts(þar	  sem	  Högna	  innritaði	  sig	  í	  arkitektúr).	  Þar	  gengur	  hún	  um	  og	  skoðar	  umhverfi	  
skólans	  með	  “stórum”	  augum.	  Sér	  forn	  listaverk,	  unga	  menn,	  lúna	  stigaganga,	  en	  umfram	  allt	  
framandi	  og	  spennandi	  umhverfi	  sem	  að	  henni	  finnst	  hún	  tilheyra	  algjörlega.	  
	  	  Högna	  segir	  frá	  væntingum,	  vonum	  og	  þrám	  	  	  	  ...ég	  var	  spurð	  að	  því	  hvort	  ég	  ætlaði	  að	  vinna	  
að	  þessu	  seinna	  eða	  hvort	  ég	  væri	  bara	  að	  leita	  mér	  að	  manni.	  Mér	  fannst	  það	  undarleg	  
spurning;	  að	  ég	  væri	  komin	  hingað	  alla	  leið	  frá	  Íslandi	  og	  í	  skólann	  bara	  til	  þess	  að	  finna	  mér	  
mann.	  En	  svona	  var	  þetta,	  einungis	  ein	  vinnustofa	  tók	  inn	  stúlkur	  þá,	  og	  af	  300	  nemendum	  
voru	  aðeins	  4-‐5	  stúlkur.	  
	  
8.	  Ext.	  	  Ísland,	  við	  sjó,	  í	  roki	  og	  rigningu	  
Við	  sjáum	  fyrst	  landslag,	  en	  svo	  byrja	  að	  birtast	  línur	  yfir	  myndina(í	  sama	  stíl	  og	  í	  upphafi	  
myndar)	  sem	  að	  “teiknast	  inní”	  alvöru	  myndir	  af	  e-‐h	  af	  húsunum	  hennar	  í	  dag	  	  
Þulur;	  Námið	  við	  skólann	  tók	  10	  ár,	  en	  allan	  tímann	  unnu	  nemendur	  með	  á	  teiknistofum.	  
Þegar	  að	  Högna	  útskrifaðist	  fékk	  hún	  verðlaun	  fyrir	  útskriftarverkefni	  sitt;	  Orlofshúsabyggð	  á	  
Íslandi.	  Og	  fleiri	  verk	  fylgdu	  í	  kjölfarið	  á	  Íslandi...	  Frændi	  hennar	  pantar	  einbýli	  í	  Eyjum	  
osvofr...	  
Högna	  um	  húsin	  á	  Íslandi;	  ...ég	  var	  alltaf	  að	  byggja	  hús	  fyrir	  mig,	  ég	  gat	  hugsað	  mér	  að	  búa	  í	  
öllum	  mínum	  húsum..	  
	  
9.	  INT.	  	  	  Ung	  kona	  stendur	  við	  vinnu	  í	  heimatilbúinni	  skrifstofu	  markaðri	  af	  glervegg.	  
Hinumegin	  glersins	  er	  litil	  stúlka	  skríðandi(ca	  1	  ½)	  í	  átt	  að	  glerinu,	  bankandi	  á	  það	  og	  
bendandi	  í	  þá	  veruna	  að’	  hún	  vilji	  komast	  inn..	  En	  mamma	  er	  að	  vinna...	  
	   HS-‐það	  var	  alltaf	  gott	  að	  koma	  “heim”	  til	  París”	  þar	  var	  mitt	  líf..	  	  	  	  
	   Sólveig	  Anspach;	  mamma	  hitti	  pabba	  í	  skólanum,	  hann	  var	  pólskur	  gyðingur	  sem	  að	  
ólst	  upp	  í	  Bandaríkjunum......	  segir	  frá	  föður	  sínum,	  bernskunni	  og	  uppvaxtarárunum....	  
	   HS;	  bergmálar	  það	  sem	  að	  SA	  sagði	  frá,	  en	  fer	  þó	  grunnt	  í	  persónuleg	  mál.	  SA	  gerir	  
það	  fyrir	  okkur,	  með	  hjálp	  frá	  Birni	  Ólafs	  sem	  að	  hefur	  verið	  persónulegur	  vinur,	  og	  kollegi,	  
Högnu	  í	  um	  40	  ár	  
	  
10.	  	  INT.	  EXT.	  	  Myndir	  frá	  París	  á	  sjötta	  áratugnum	  /	  í	  bland	  við	  myndum	  af	  “ungu”	  stúlkunni	  
sem	  að	  við	  höfum	  kynnst	  fyrr:	  Sprengja	  af	  hugmyndum,	  tónlist,	  tísku	  og	  umfram	  allt	  nýrri	  
sýn.	  Nýrri	  sýn	  á	  á	  borgarskipulög	  samtímans	  og	  hráum	  funksjón	  strúktúr	  síð-‐nútímans(post-‐
modernism).	  Samtímamenn	  í	  arkitektúr	  kynntir	  og	  einnig	  áhrifavaldar.	  
Högna,	  einstæð,	  er	  búin	  að	  stofna	  arkitekta	  stofu	  og	  er	  í	  aðstöðu	  til	  að	  ráða	  til	  sín	  fólk	  í	  vinnu	  
og	  taka	  að	  sér	  stærri	  verkefni	  á	  vegum	  borgaryfirvalda	  í	  París.	  En....	  SA;	  mamma	  átti	  alltaf	  
elskhuga	  en	  þeir	  flæktust	  ekkert	  fyrir	  hennar	  hugmyndum	  um	  okkar	  uppeldi	  og	  hvernig	  hún	  
vildi	  að	  við	  sæjum	  heiminn	  sem	  sjálfstæðar	  manneskjur	  -‐	  fyrst	  og	  fremst.,	  en	  svo	  sem	  konur	  	  
	  
11.	  EXT	  	  Montage;	  Úthverfi	  í	  París	  –	  Tækniskólinn	  í	  ??	  –	  skoðunar	  kafli(montage)	  þar	  sem	  að	  
við	  og	  við	  heyrast	  stuttar	  hugrenningar	  Högnu	  um	  sköpun	  hennar	  á	  þessum	  byggingum.	  
Við	  tekur	  dulítið	  fræðilegur	  kafli	  þar	  sem	  að	  við	  sýnum	  fram	  á	  samlíkingar	  og	  samhljóm	  þeirra	  
bygginga	  sem	  að	  Högna	  hefur	  hannað,	  bæði	  á	  Íslandi	  og	  í	  Frakklandi.	  Að	  þeirri	  umræðu	  
koma,	  auk	  Högnu,	  Björn	  Ólafs,	  finnskur	  listfræðingur(kona),	  fyrrverandi	  starfsmaður	  hjá	  
Högnu(franskur).	  
	  	  Myndir	  sem	  að	  fylgja	  munu	  dvelja	  á	  þeim	  smáatriðum	  sem	  að	  við	  höfum	  kynnst	  í	  
undirbúningsferðum,	  en	  þó	  aldrei	  án	  þess	  að	  sjá	  klárlega	  samhengi	  hlutanna.	  Einnig	  mun	  
grafíska	  “superimpose”	  teikni	  aðferðin,	  sem	  að	  kynnt	  var	  strax	  í	  upphafi	  myndar,	  fylgja	  
þessum	  myndum	  eftir	  
	  
12.	  	  EXT.	  	  Högna	  í	  bát	  á	  Signu	  –	  siglir	  um	  borgina	  –	  Kallaheimurinn!	  
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talar	  um	  lífsbaráttuna	  (vantar	  komment	  um	  kalla	  heiminn	  sem	  að	  hún	  lenti	  og	  lifði	  í)	  	  og	  
mikilvægi	  þess	  að	  hafa	  alltaf	  „haft“	  Ísland.	  Þó	  ekki	  hafi	  alltaf	  allt	  gengið	  upp	  þar:	  og	  við	  
tipplum	  á	  tánum	  í	  kring	  um	  Sundlaug	  Kópavogs,	  og	  þeim	  sigrum	  og	  ósigrum	  sem	  að	  fylgdu	  
því	  verkefni	  ....	  og	  þá	  var	  það	  þessi	  ónefndi	  bæjarstjóri	  sem	  að	  á	  fundi	  spurði	  mig	  .,	  „heldur	  
þú	  að	  það	  að	  teikna	  hús	  sé	  e-‐h	  list?“	  Og	  ég	  svaraði	  honum	  bara	  –	  er	  ekki	  talað	  um	  
byggingalist!?	  
Myndir	  verða	  gamlar	  ljosmyndir	  frá	  sundlauginni	  og	  flugmyndir	  af	  bæði	  líkaninu	  af	  rútstúni	  
og	  umhverfi	  þess	  í	  raun	  í	  dag	  
	  
13.	  EXT.	  	  Enn	  er	  Högna	  í	  bát	  á	  Signu	  –	  En	  í	  þetta	  skiptið	  „siglir“	  hún	  beint	  til	  Vestmannaeyja...	  	  
Högna	  stígur	  á	  land	  úr	  Herjólfi	  og	  gengur	  í	  bæjinn.	  Hittir	  gamlann	  félaga,	  og	  þau	  ganga	  að	  
þeim	  stað	  þar	  sem	  að	  hennar	  uppeldis	  hús	  stóð	  fyrir	  gos.	  
Fer	  yfir	  farinn	  veg....	  með	  hjálp	  vinanna	  sem	  að	  við	  höfum	  þegar	  kynnt..	  
HS:	  Það	  hvarflaði	  aldrei	  að	  mér	  að	  gefast	  upp,	  en	  það	  var	  oft	  erfitt	  og	  stundum	  á	  leið	  heim	  úr	  
skólanum	  þá	  hugsaði	  ég.....	  
Ég	  talaði	  ekki	  orð,	  held	  ég,	  nema	  bonjour	  og	  bonsoire	  og	  enginn	  vissi	  neitt	  um	  Ísland,	  hvar	  
það	  væri	  staðsett	  eða	  yfirleitt	  að	  það	  væri	  bara	  yfirhöfuð	  til	  
	  
	  
Titlar	  /	  loka	  kredit	  
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Viðauki II: Umsókn um styrk til Hlaðvarpans 
 
 

	  
	  

Í	  skjóli	  fyrir	  vindum	  
Heimildamynd	  um	  Högnu	  Sigurðardóttur,	  arkitekt	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LEIKSTJÓRN:	  Ragnhildur	  Ásvaldsdóttir	  	  
FRAMLEIÐANDI:	  Ragnhildur	  Ásvaldsdóttir	  
HANDRIT:	  Ragnhildur	  Ásvaldsdóttir	  	  
KVIKMYNDATAKA:	  Arnar	  Þórisson	  
	  
LENGD:	  30	  MIN.	  
FORMAT;	  HD	  1080p	  
Áætluð	  frumsýning:	  haust	  2011	  
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lýsing	  á	  verkefni	  

	  
Verkefnið	  sem	  við	  sækjum	  um	  styrk	  til	  sjóðsins	  fyrir	  er	  gerð	  
heimildarmyndar	  um	  Högnu	  Sigurðardóttur	  arkitekt.	  	  
	  
Högna	  varð	  80	  ára	  á	  þessu	  ári	  og	  fagnar	  60	  ára	  starfsafmæli	  sínu	  á	  því	  
næsta.	  Hún	  er	  einstök	  að	  mörgu	  leyti	  -‐	  bæði	  sem	  kona	  og	  sem	  
frumkvöðull	  í	  sínu	  starfi,	  og	  margt	  í	  ævistarfi	  hennar	  sem	  okkur	  finnst	  
löngu	  tímabært	  að	  festa	  á	  spjöld	  íslenskrar	  menningarsögu	  og	  gera	  
aðgengilegt	  öðrum	  konum	  til	  hvatningar	  og	  fyrirmyndar.	  Heimildarmynd	  
um	  Högnu	  verður	  skrásetning	  á	  íslenskri	  konu	  sem	  ólst	  upp	  í	  kreppu	  
millistríðsára	  í	  Vestmannaeyjum,	  fór	  til	  framhaldsskólanáms	  í	  
höfuðborginni	  fjarri	  foreldrum	  sínum	  og	  tók	  síðan	  ung	  hið	  stóra	  skref	  að	  
flytjast	  utan	  til	  náms	  þar	  sem	  hún	  fékk	  inngöngu	  í	  arkitektadeild	  hins	  
fornfræga	  skóla	  École	  Nationale	  Supérieure	  des	  Beaux-‐Arts	  í	  París,	  
Frakklandi.	  Hún	  hóf	  skólagönguna	  með	  lítinn	  sem	  engan	  undirbúning	  í	  
frönsku	  máli	  og	  var	  ein	  fárra	  kvennemenda	  á	  arkitektadeildinni	  og	  fyrst	  
Íslendinga	  að	  komast	  inn	  í	  skólann,	  en	  lauk	  engu	  að	  síður	  námi	  með	  
afburða	  árangri	  	  tíu	  árum	  seinna.	  Lokaverkefni	  hennar	  hlaut	  hæstu	  
einkunn	  þeirra	  300	  lokaverkefna	  sem	  skilað	  var	  vorið	  1960	  og	  af	  því	  
tilefni	  var	  henni	  veitt	  sérstök	  viðurkenning	  skólans	  eða	  Prix	  Guadet	  sem	  
gaf	  henni	  réttindi	  til	  að	  starfa	  og	  stofna	  fyrirtæki	  sem	  arkitekt	  í	  
Frakklandi.	  Aukinheldur	  hlaut	  hún	  viðurkenningu	  frá	  félagi	  franskra	  
arkitekta	  fyrir	  bestu	  prófteikninguna	  sem	  var	  birt	  	  í	  tímariti	  franskra	  
arkitekta.	  Og	  íslensku	  blöðin	  sem	  nokkrum	  árum	  áður	  höfðu	  birt	  litlar	  
fréttir	  um	  styrkúthlutanir	  upp	  á	  2000	  og	  1500	  krónur	  til	  handa	  Högnu	  úr	  
Menningar-‐	  og	  minningarsjóði	  kvenna	  “til	  náms	  í	  húsagerðarlist”	  birtu	  nú	  
grein	  með	  yfirskriftunum	  “Frábært	  afrek	  íslenzkrar	  stúlku”	  og	  “Afburða	  
listakona”,	  þar	  sem	  sagði	  meðal	  annars	  “Að	  réttu	  miklumst	  vér	  af	  því	  er	  
ungir	  íslenzkir	  íþróttamenn	  vinna	  íþróttaafrek,	  eða	  ung	  íslenzk	  stúlka	  fær	  
alþjóðaviðurkenningu	  fyrir	  fegurð	  og	  góða	  framkomu.	  En	  námsafrek	  
Högnu	  Sigurðardóttur	  mun	  vera	  mesta	  afrek	  er	  nokkur	  Íslendingur	  hefur	  
unnið	  á	  þessu	  ári.	  Og	  þetta	  afrek	  hennar	  vekur	  þær	  vonir	  að	  hún	  muni	  
geta	  unnið	  þjóðinni	  ómetanlegt	  gagn	  ef	  henni	  endist	  líf	  og	  heilsa	  og	  
íslenzkt	  sinnuleysi	  rekur	  hana	  ekki	  til	  annarra	  landa,	  en	  nú	  í	  haust	  kemur	  
Högna	  heim	  frá	  Frakklandi.”	  	  (Tíminn,	  28.september	  1960).	  	  	  Ekki	  fór	  það	  svo	  að	  
Högna	  flytti	  til	  Íslands	  eftir	  námslok	  og	  átti	  mestan	  hluta	  starfsferils	  sinn	  í	  
Frakklandi,	  þar	  sem	  hún	  byggði	  aðallega	  skóla	  fyrir	  alla	  aldurshópa	  frá	  
vöggustofum	  og	  leikskólum	  til	  háskólahverfa	  og	  stúdentagarða.	  En	  hún	  
hefur	  án	  nokkurs	  vafa	  unnið	  	  sín	  persónulegustu	  og	  sterkustu	  verk	  hér	  á	  
Íslandi,	  þar	  sem	  náin	  tenging	  hennar	  við	  sértæka	  veðráttu	  og	  náttúru	  
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landsins,	  auk	  sterkrar	  sannfæringar	  um	  að	  byggja	  með	  tilliti	  til	  staðhátta	  
og	  veðráttu	  hafa	  getið	  af	  sér	  einstakar	  byggingar	  hér	  heima	  og	  þannig	  
augðað	  menningu	  íslenskrar	  byggingarlistar.	  Þess	  utan	  bera	  verk	  hennar	  
skýr	  einkenni	  þess	  sem	  gjarnan	  er	  kennt	  við	  “kvenlæg”	  gildi	  í	  
byggingarlist,	  sem	  lýtur	  að	  því	  að	  áherslan	  er	  lögð	  á	  rými	  og	  samskipti	  
manna	  á	  meðal,	  efniskennd	  og	  birtu	  )frekar	  en	  áberandi	  form	  eða	  
monumental	  “minnisvarða”),	  auk	  einkennandi	  umhyggju	  eða	  næmi	  fyrir	  
vellíðan	  notenda	  og	  íbúa	  bygginganna.	  
	  
Gerð	  heimildarmyndar	  um	  Högnu	  Sigurðardóttir	  arkitekt	  kemur	  í	  kjölfar	  
vinnu	  okkar	  við	  sýningu	  á	  verkum	  Högnu	  sem	  nýlega	  var	  opnuð	  á	  
Kjarvalsstöðum	  Listasafns	  Reykjavíkur.	  Mikil	  rannsóknarvinna	  lá	  að	  baki	  
sýningunni	  þar	  sem	  lítið	  sem	  ekkert	  fyrirfinnst	  um	  þessa	  hógværu	  en	  
merku	  konu.	  Við	  rannsóknir	  okkar	  nutum	  við	  góðs	  af	  þekkingu	  og	  reynslu	  
Högnu	  sjálfrar	  og	  festum	  m.a.	  á	  mynd	  einstök	  viðtöl	  við	  hana	  sem	  notað	  
var	  í	  	  myndband	  á	  sýningunni.	  Í	  heimildarmyndinni	  höfum	  við	  hug	  á	  að	  
fara	  dýpra	  í	  líf	  hennar,	  taka	  upp	  mikilvæga	  staði	  í	  lífi	  hennar	  allt	  frá	  
Vestmannaeyjum	  til	  Parísar	  auk	  þess	  að	  koma	  meira	  inn	  á	  persónu	  
hennar,	  sem	  fórnaði	  líklega	  hjónabandinu	  fyrir	  starfsframa	  sinn	  og	  ól	  ein	  
upp	  tvær	  dætur	  samtímis	  því	  að	  fara	  af	  miklum	  metnaði	  ótroðnar	  slóðir	  í	  
listsköpun	  sinni	  og	  óhefðbundinni	  afstöðu	  til	  samfélagsins	  og	  hins	  
manngerða	  umhverfis.	  	  

	  
	  

Kostnaðar	  og	  verkáætlun	  
	  

	  
Kostnaður:	  
Heildarkostnaður	  við	  framleiðslu	  á	  myndinni	  er	  áætlaður	  kr.	  4,700,000	  
	  
Verkáætlun:	  
Tökur	  á	  myndinni	  eru	  áætlaðar	  í	  	  mars-‐apríl	  ,2010.	  Við	  erum	  þegar	  byrjaðar	  að	  mynda	  viðtöl	  við	  
Högnu,	  nýttum	  tækifærið	  þegar	  að	  hún	  var	  hér	  á	  landi	  í	  tengslum	  við	  sýningu	  á	  byggingalist	  hennar	  á	  
Kjarvalsstöðum.	  
Janúar-‐febrúar	  2010:	  Handritavinna	  og	  undirbúningur.	  
Mars-‐apríl	  2010:	  Upptökur	  í	  Frakklandi.	  Viðtöl	  við	  Högnu,	  fjölskyldu	  hennar	  og	  fagaðila	  sem	  að	  þekkja	  
til	  hennar	  verka,	  ásamt	  kvikmyndun	  á	  verkum	  hennar	  sem	  að	  eru	  í	  Frakklandi	  
Maí-‐júlí	  2010:	  Klipping	  og	  hljóðvinnsla	  
September	  2010:	  Heimildamynd	  fullkláruð	  og	  tilbúin	  til	  sýningar.	  Hugmyndin	  er	  að	  geta	  frumsýnt	  
myndina	  um	  svipað	  leyti	  og	  að	  ítarleg	  bók	  um	  verk	  hennar	  kemur	  út.	  
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