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Ágrip 

Eftirfarandi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

hugvísindasvið Háskóla Íslands. Greinargerðin fjallar um sýninguna Gömlu bíóin sem var sett upp í 

Bíó Paradís dagana 5. - 12. desember árið 2015. 

 

Sýningin, sem er veggspjaldasýningin, fjallar um gömul kvikmyndahús í Reykjavík sem hætt hafa 

starfsemi en höfðu líklega töluverða menningarlega  þýðingu í lífi margra Íslendinga. 

 

Í greinargerðinni er greint frá gerð sýningarinnar frá undirbúningi til uppsetningar. 

 

Tilgangur verkefnisins er að beina sjónum að umfagni í starfsemi þeirra kvikmyndahúsa í 

Reykjavík sem hafa hætt starfsemi og rannsaka uppbyggingu og sögu þeirra í borginni. 
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1 Inngangur 

Ég er mikill áhugamaður um kvikmyndir en ekki síður árdaga kvikmyndasýninga hér á landi 

og gömlu kvikmyndahúsin okkar. Saga þeirra á vissulega sinn sess í menningarsögu okkar 

Íslendinga. Efnt hefur verið til kvikmyndasýninga  á Íslandi allt frá árinu 1903 en reglulegar 

sýningar hófust fyrst þremur árum síðar eða árið 1906. Síðan þá hefur 

kvikmyndasýningastarfsemin nánast verið samfelld í Reykjavík og kvikmyndahús af ýmsum 

toga starfað um lengri eða skemmri tíma. Fyrr á tímum voru flest kvikmyndahúsin staðsett á 

því svæði  sem við nú köllum miðbæ en nú er svo komið að einungis eitt kvikmyndahús er  

enn rekið í miðborginni. 

 

Óhætt er að fullyrða að öflug kvikmyndahúsastarfsemi hafi verið rekin í Reykjavík hér á 

árum áður. Reykjavík var vissulega ekki stórborg en kvikmyndahúsin í borginni voru eigi að 

síður það mörg og stór um tíma að verulegur hluti Reykvíkinga hefði geta notið þar sýninga 

samtímis eða verið í bíó eins og almennt er sagt.   

 

Saga kvikmyndahúsanna í Reykjavík er því í raun merkileg og væntanlega geta fjölmargir  

borgarbúar, og fólk jafnvel víðar af landinu, tengt góðar minningar við einhver þeirra gömlu 

kvikmyndahúsa sem nú eru horfin. Kvikmyndahúsarekstur hefur átt undir högg að sækja í 

miðborginni undanfarin ár og því tel ég mikilvægt að reyna að gera þessari sögu skil. Með 

henni er mögulega hægt að vekja upp og viðhalda ákveðnum söguáhuga hjá þeim 

sýningargestum sem enn sækja kvikmyndahús ásamt því að miðla sögu sem er bæði 

merkileg og hefur væntanlega mótað margt í samfélagi okkar  á liðnum árum. 

 

Greinargerð þessi fjallar um sýninguna Gömlu bíóin sem höfundur setti upp og sýndi dagana 

5. - 12. desember árið 2015 í Bíó Paradís. Sýningin fjallar um þau kvikmyndahús í 

Reykjavík sem hafa verið stofnuð frá árinu 1906 og síðan hætt starfsemi. 

 

Rannsóknarspurningar verkefnisins eru: Hver var uppbygging og saga þeirra 

kvikmyndahúsa í Reykjavík sem hafa hætt starfsemi og hvort að áhugi sé á sögu þeirra? 
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Greinargerðin skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta hennar er fjallað um sögu 

kvikmyndasýninga í Reykjavík og sögu þeirra kvikmyndahúsa sem fjallað var um á 

sýningunni Gömlu bíóin. Í öðrum hlutanum er fjallað um undirbúningsvinnu við sýninguna  

og í þeim þriðja er fjallað um framkvæmd og uppsetningu sýningarinnar.  
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2  Saga kvikmyndasýninga í Reykjavík 

Í þessum kafla greinargerðarinnar verður fjallað um upphaf kvikmyndasýninga á Íslandi og fyrstu 

sýningarnar sem fóru fram í Reykjavík. Einnig verður fjallað um þau kvikmyndahús sem hafa verið 

stofnuð í Reykjavík og lagt hafa niður starfsemi. Fjallað verður um hvert og eitt kvikmyndahús í 

undirköflum. Kvikmyndahúsin Tripoli-bíó og Tónabíó ásamt Hafnarbíói og Regnboganum fá 

umfjöllun í sömu undirköflum þar sem kvikmyndahúsin voru stofnuð af sömu rekstaraðilum. 

2.1  Upphaf kvikmyndasýninga á Íslandi 

Margir kvikmyndafræðingar telja að upphaf almennra kvikmyndasýninga í heiminum megi rekja til 

dagsins 28. desember árið 1895 en þá sýndu bræðurnir Louis og Aguste Lumière stuttar myndir í 

herbergi við götuna Boulevard des Capucines í París.1 

 

Íslendingar þurftu ekki að bíða lengi eftir að kvikmyndasýningar sem þessar bærust til hingað til 

lands en upphaf kvikmyndasýninga á hér á landi má rekja til ársins 1903. Þann 27. júní það ár birtist 

auglýsing í blaðinu Norðurlandi með fyrirsögninni „Í fyrsta skipti á Íslandi - Ágætar sýningar með 

The Royal Biokosmograph - Edisons lifandi ljósmyndir“ og var þar um auglýsingu fyrir fyrstu 

kvikmyndasýninguna á Íslandi að ræða.2 Það voru tveir erlendir farandsýningarmenn, þeir D. 

Ferrnander og R. Hallseth, sem komu hingað til lands og stóðu fyrir þessum sýningum.3  Mánuði 

seinna, þann 27. júlí 1903 birtist svo auglýsing í blaðinu Ísafold frá þeim D. Fernander og R. 

Hallseth um fyrstu kvikmyndasýninguna í Reykjavík sem fór fram sama kvöld í 

Iðnaðarmannahúsinu eða Iðnó eins og við þekkjum það betur í dag. Þessar fyrstu sýningar samstóðu 

af nokkrum stuttum myndum og má þar á meðal nefna mynd frá dýragarðinum í London, lifandi 

myndir frá ófriði í Suður-Afríku og krýningarathöfn Játvarðar VII Bretakonungs.4 

 

Eftir för þeirra D. Fernander og R. Hallseth frá Íslandi voru Íslendingar heldur betur búnir að fá 

áhuga á kvikmyndasýningum og í framhaldinu reyndu margir fyrir sér með slíkar sýningar hér á 

landi með misgóðum árangri. Reglubundnar sýningar hófust þó ekki fyrr en árið 1906. 

 

                                                
1 Mark Cousins, 2013.: bls. 23. 
2 Norðurland, 27. júní 1903, bls. 158. 
3 Eggert Þór Bernharðsson. Kvikmyndaöld gengur í garð. Lesbók Morgunblaðsins. 22. apríl 1995, bls. 4 
4 Ísafold, 27. júlí 1903, bls. 188. 
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2.2  Kvikmyndahúsin sem hafa hætt starfsemi 

Eftir að reglubundar kvikmyndasýningar hófust í Reykjavík hefur til þessa dags fjöldi 

kvikmyndahúsa opnað í Reykjavík. Mörg þeirra hafa þó hætt starfsemi og þá sérstaklega þau 

kvikmyndahús sem staðsett voru á svæðinu sem við köllum miðbæ Reykjavíkur í dag. 

2.2.1  Gamla bíó  

Reglubundnar sýningar kvikmynda á Íslandi hófust fyrst þann 2. 

nóvember 1906 að Aðalstræti 8 í Reykjavík en húsið var kallað 

Fjalakötturinn og hafði það áður verið nýtt sem leikhús. Að stofnun 

kvikmyndahússins, sem fékk nafnið Reykjavik Biograftheater, stóð 

danskur stórkaupmaður að nafni Fr. Warburg. Landar hans sem hétu 

Alfred Lind og Peter Petersen ráku kvikmyndahúsið fyrstu árin en 

Peter Petersen eignaðist það svo einn árið 1913. Reykjavik 

Biograftheater mun í daglegu tali hafa verið kallað „Bíó“ en eftir að 

Nýja Bíó opnaði var nafni þess fyrrnefnda breytt í Gamla bíó.5 

Árið 1926 hóf Peter Petersen framkvæmdir við byggingu nýs húss 

við Ingólfsstræti í Reykjavík fyrir starfsemi Gamla bíós. Nýja 

kvikmyndahúsið var teiknað af Einari Erlendssyni, húsameistara og 

var grunnflötur þess 602 fermetrar. Í sýningasal nýja hússins voru sæti fyrir 602 áhorefndur, 399 

niðri og 203 sæti á eftri palli.6  

Opnunarmynd Gamla bíós, sem sýnd var þann 2. ágúst 1927, í nýja húsinu var myndin Ben Húr 

með Ramon Navarro í aðalhlutverki. Hljómsveit Gamla bíós lék undir sýningu hinnar þöglu 

myndar.7 

Gamla bíó var starfrækt sem kvikmyndahús til ársins 1981 en þá keypti Íslenska óperan húsnæði 

þess og reglulegar kvikmyndasýningar í húsinu við Ingólfsstræti lögðust niður.8 

 

 

  
                                                
5 Vísir, 1. ágúst 1927 bls. 2 og Morgunblaðið, 2. nóvember 1946, bls. 2. 
6 Vísir, 1. ágúst 1927 bls. 2. 
7 Vísir, 1. ágúst 1927 bls. 2. 
8 Morgunblaðið, 24. október 1981, bls 2. 

Mynd 1: Gamla bíó. Magnús Ólafsson. 
1925-1930. Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur. 
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2.2.2  Nýja bíó 

 

Nýja bíó hóf starfsemi þann 29. júní árið 1912 í húsakynnum Hótel 
Íslands sem stóð við Aðalstræti í Reykjavík.9 Nýja bíó var því 
annað kvikmyndahúsið sem opnaði í Reykjavík. Kvikmyndahúsið 
var nefnt Nýja bíó til aðgreiningar frá Reykjavík Biograftheater sem 
í daglegu tali var kallað Bíó. Stofnendur hins nýja kvikmyndahúss 
voru þeir Sveinn Björnsson, yfirdómslögmaður (og síðar forseti), 
Friðrik og Sturla Jónssynir kaupmenn, Ólafur Johnson 
stórkaupmaður, Carl Sæmundsson stórkaupmaður og Pétur 
Brynjólfsson ljósmyndari sem var einnig fyrsti framkvæmdastjóri 
kvikmyndahússins.10  
 

Sýningar Nýja bíós fóru fram í austursal Hótel Íslands til árins 1920 

en framkvæmdir við byggingu nýs glæsilegs húsnæðis fyrir Nýja 

bíó við Austurstræti hófust þann 8. maí 1919.11 

Hið nýja kvikmyndahús Nýja bíós var síðan tekið í notkun þann 19. 
júlí 1920. Húsið var teiknað af Finni Ó. Thorlacius sem hafði 
yfirumsjón með byggingu þess. Í nýjum sýningasal voru 486 sæti 
og á neðri hæð hússins var að finna aðstöðu fyrir veitingastað auk 

minni sala til útleigu. Fyrsta kvikmyndin sem var sýnd í hinu nýja húsi var Sigrún á Sunnuhvoli sem 
byggð var á skáldsögu Björnstjerne Björnsson.12  

Á árunum 1946-1947 gekkst húsnæði Nýja bíós undir töluverðar endurbætur og var ekki nothæft til 
sýninga á meðan á þeim stóð. Nýja bíó hélt þó sýningum sínum áfram í húsnæði Pólar-bíós við 
Barónstíg í Reykjavík en það síðarnefnda varð síðar að Hafnarbíói.13  

Árið 1986 tók Árni Samúelsson við rekstri af þáverandi eigendum Nýja bíós og nafni þess var þá 
jafnframt breytt í Bíóhúsið. Bíóhúsið hóf sýningar þann 26. júní 1986 og var opnunarmynd þess 
kvikmyndin Skotmarkið (Target) með Gene Hackman og Matt Dillon.14 Bíóhúsið varð skammlíft 
og lögðust sýningar þar niður í lok ársins 1987. 

                                                
 9 Ísafold, 29. júní 1912, bls. 159 (Auglýsing). 
10 Morgunblaðið, 18.júlí 1920, bls. 2 og Alþýðublaðið, 29. júlí 1962, bls. 16. 
11 Morgunblaðið, 18.júlí 1920, bls. 2 og Alþýðublaðið, 29. júlí 1962, bls. 16. 
12 Morgunblaðið, 18.júlí 1920, bls. 2 og Alþýðublaðið, 29. júlí 1962, bls. 16. 
13 Alþýðublaðið, 15. maí 1946, bls. 1 og Morgunblaðið, 4. september 1947, bls.5. 
14 Morgunblaðið, 27.júní 1986, bls. 12 og Morgunblaðið, 26. júní 1986, bls. 48 (Auglýsing) 

Mynd 2: Nýja bíó.  Magnús Ólafsson. 
1910-1920. Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur. 
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2.2.3  Tjarnarbíó 

Háskóli Íslands opnaði dyr Tjarnarbíós við 

Tjarnargötu þann 7. ágúst 1942. Áður hafði húsnæði 

Tjarnarbíós verið nýtt sem ísgeymsla og var við hlið 

Slökkvistöðvar Reykjavíkur. Sýningasalur Tjarnarbíós 

tók tæplega 400 áhorfendur í sæti.15  

Á daginn skyldi sýna fréttamyndir í Tjarnarbíói en á 

kvöldin myndir til fróðleiks og skemmtunar. 

Tjarnarbíó var eign Sáttmálasjóðs og var rekið til 

ágóða fyrir hann en hlutverk Sáttmálasjóðs var að styðja og efla vísindastarfsemi á landinu.16 

Fyrsta myndin sem var tekin til almennra sýninga í Tjarnarbíói var kvikmyndin Lady Hamilton með 

Vivan Leigh og Laurence Olivier í aðalhlutverkum.17 

Háskóli Íslands byggði loks nýtt kvikmyndahús sem nefnt var Háskólabíó. Þar hófust almennar 

sýningar þann 11. október 1961 og við það lögðust reglubundar kvikmyndasýningar niður í 

Tjarnarbíói.18 

  

                                                
15 Fálkinn,14. ágúst 1942, bls. 3. 
16 Alþýðublaðið, 9. ágúst 1942, bls. 3 og 7. 
17 Alþýðublaðið, 9. ágúst 1942, bls. 3 og 7. 
18 Morgunblaðið, 11. október 1961, bls. 18 (Auglýsing) 

Mynd 3: Tjarnarbíó. Andrés Kolbeinsson. 1955-1960. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
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2.2.4 Austurbæjarbíó 

Framkvæmdir við byggingu Austurbæjarbíós hófust 

þann 17. nóvember 1945. Húsið var teiknað af þeim 

Herði Bjarnasyni, Gunnlaugi Pálssyni og Ágústi 

Steingrímssyni og skartaði það stærsta samkomusal 

landsins með sætum fyrir 787 manns.19  Húsið var 

tekið í notkun þann 7. júní 1947 20  en 

kvikmyndasýningar hófust þar þann 26. október 

sama ár. Opnunarmynd Austurbæjarbíós var Jeg hef 

ætíð elskað þig og var lýst sem „Tónlistarmynd í eðlilegum litum“. Sama dag fór einnig fram 

sérstök barnasýning á myndinni Hótel Casablanca með Marx-bræðrum. 21 

Árið 1984 var tveimur nýjum sýningarsölum bætt við húsnæði Austurbæjarbíós. Annar viðbótar 

salurinn var með 115 sæti en sá þriðji með 90 sæti.22 Kvikmyndasýningum undir merkjum 

Austurbæjarbíós lauk svo þann 1. apríl 1987 þegar skipt var um eigendur.  

Þann 1. apríl 1987 tók Árni Samúelson við Austurbæjarbíói sem nýr eigandi.23 Kvikmyndahúsið 

fékk hið nýja nafn Bíóborgin. Bíóborgin opnaði eftir breytingar á húsnæðinu þann 20. maí 1987. 

Opnunarmynd Bíóborgarinnar var mynd Sidney Lumet Morning After með Jane Fona og Jeff 

Bridges í aðalhlutverkum. 24 

Bíóborgin starfaði til 11. júlí 2002 en var þá lokað. 25  Húsið hefur ekki verið rekið sem 

kvikmyndahús síðan þá. 

  

                                                
19 Morgunblaðið, 25. október 1947, bls 16. og Vísir, 25. október 1947, bls 1. 
20 Alþýðublaðið, 3. júní 1947, bls. 1. 
21 Morgunblaðið, 25. október 1947, bls 16. 
22 Morgunblaðið, 16. maí 1984, bls. 27. 
23 Morgunblaðið, 12. febrúar 1987, bls. 3. 
24 Morgunblaðið, 17. maí 1987, bls. 4. 
25 Morgunblaðið, 11. júlí 2002, bls. 2. 

Mynd 4: Austurbæjarbíó. Óskar Gíslason. 1950. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur 
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2.2.5  Triopli-bíó og Tónabíó 

 

Tónlistarfélag Reykjavíkur opnaði Tripoli-bíó þann 

2. ágúst 1947.26 Kvikmyndahúsið var staðsett við 

Melaveg í Reykjavík. Húsið sem það hýsti var áður í 

eigu bandaríska hersins og nafn bíósins átti þangað 

rætur að rekja. 27  Um 600 manns komust fyrir í 

sætum í bíóinu en húsið var einnig notað undir aðra 

starfsemi   Tónlistarfélagsins.28 

Fyrsta kvikmyndin sem var sýnd í Tripoli-bíó var 

söngvamyndin Jeriko með Paul Robenson.29 Síðasta sýningin í Tripoli-bíó fór fram þann 23. janúar 

1962. Eftir það flutti Tónlistarfélagið kvikmyndasýningar sínar í nýtt húsnæði.30 

Tónlistarfélag Reykjavíkur lét reisa nýtt hús fyrir starfsemi 

sína og fluttu kvikmyndasýningar félagsins líka í nýju 

húsakynnin. Nýja húsið var reist að Skipholti 33 og var fyrsta 

skóflustungan tekin þann 17. júní 1959. Kjartan Sigurðsson 

teiknaði húsið og tók sýningarsalur þess 482 manns í sæti. 

Hið nýja hús Tónlistarfélagsins fékk nafnið Tónabíó.  

Tónabíó hóf starfsemi þann 23. apríl 1962 með frumsýningu 

á myndinni Engin er fullkominn (Some Like It Hot) með 

Marilyn Monroe í aðalhlutverki.31 

Tónlistarfélagið stóð fyrir sýningum í Tónabíói til ársins 

1987 en síðasta auglýsingin um kvikmyndasýningu þar birtist þann 30. maí 1987.32 

  

                                                
26 Tíminn, 1. ágúst 1947, bls. 1. 
27 Alþýðublaðið, 23. nóvember 1944, bls. 2. 
28 Tíminn, 1. ágúst 1947, bls 1. 
29 Þjóðviljinn, 1.ágúst 1947, bls. 2. (Auglýsing)  
30 Tíminn, 24. janúar 1962, bls. 11. (Auglýsing) 
31 Tíminn, 19. apríl 1962, bls. 9. 
32 Morgunblaðið, 30. maí 1987, bls. 64. 

Mynd 5: Tripoli-bíó. Ari Kárason. 1963-1974. 
Ljósmyndasafn Íslands. 

Mynd 6: Tónabíó. Andrés Kolbeinsson. 1964. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 
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2.2.6  Hafnarbíó og Regnboginn 

 

Hafnarbíó var staðsett á horni Barónstígs og 

Skúlagötu í Reykjavík. Nánar tiltekið í sama húsi 

og Nýja bíó hafði til afnota á meðan breytingum á 

húsnæði Nýja bíós við Austurstræti stóðu yfir á 

árunum 1946-1947. Endurbætur voru gerðar á 

húsinu fyrir opnun Hafnarbíós og komust 468 

fyrir í sætum kvikmyndasal hússins.33  

 

Kvikmyndahúsið hóf sýningar þann 26. desember 

1948. Fyrsta myndin sem var tekin til sýninga var enska kvikmyndin My Brother Jonathan með 

Mary Clark, Finlay Currie og Beatrice Campbell í aðalhlutverkum.34  Hafnarbíó var starfrækt sem 

kvikmyndahús til lok árs 1980. 

 

Eigendur Hafnarbíó létu reisa nýtt kvikmyndahús að 

Hverfisgötu 54 í Reykjavík en það tók til starfa 26. 

desember 1977. Þetta nýja kvikmyndahús fékk nafnið 

Regnboginn sem þótti tilvalið því að kvikmyndasalir 

þess voru fjórir eða jafnmargir litum regnbogans. Salir 

nýja kvikmyndahússins voru málaðir í sitt hverjum lit í 

samræmi við það. Einn gulur, annar rauður, þriðji grænn 

og sá fjórði blár. Aðgöngumiðarnir voru síðan í sömu 

litum og litir salanna.  

Regnboginn var fyrsta fjölsala kvikmyndahúsið á Íslandi og gátu samtals 622 áhorfendur horft á 

kvikmyndir í Regnboganum samtímis. Stærsti salurinn hafði 322 sæti. Tveir minni salirnir voru 

með 110 sæti og sá minnsti 80 sæti.35 

 

Síðasti dagur kvikmyndasýninga í húsinu undir merkjum Regnbogans var þann 31. maí 2010.36 

  

                                                
33 Vísir, 22. desember 1948, bls. 1. 
34 Vísir, 22. desember 1948, bls. 1. 
35 Morgunblaðið, 11.desember 1977, bls. 1 og 47. 
36 Morgunblaðið, 31. maí 2010, bls. 34. (Síðasta auglýsingin) 

Mynd 7: Hafnarbíó. Ljósmyndari óþekktur. Ártal óþekkt. 
Ljósmyndasafn Íslands. 

Mynd 8: Regnboginn. Krisján A. Einarsson. 1986. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 
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2.2.7  Stjörnubíó  

Stjörnubíó var reist við Laugaveg 94 og opnaði þann 30. 

september 1949. Kvikmyndasalur Stjörnubíós var með 

áhorfendapöllum á tveimur hæðum þar sem sæti voru 

fyrir alls 500 manns, 215 niðri og 285 uppi. Nefna má að 

eftir opnun Stjörnubíós gátu á fjórða þúsund 

Reykvíkingar verið í bíó samtímis með fullri nýtingu 

allra þeirra kvikmyndahúsa sem sem þá voru starfrækt.37  

Fyrsta sýningin í  Stjörnubíós var kvikmyndin Sagan af 

Karli skotaprinsi (Bonnie Prince Charlie) með David Niven og Margaret Leighton í 

aðalhlutverkum.38  

 

Þann 11. júlí 1982 tók Stjörnubíó í notkun nýjan hliðarsal sem tók 110 manns í sæti. Tilgangurinn 

með opnun hins nýja salar var að skapa aðstöðu til áframhaldandi sýninga kvikmynda eftir að mesta 

aðsókn að þeim tók að dala. Fyrsta myndin sem var sýnd í hinum nýja sal var gamanmyndin Cat 

Ballou.39 

 

Stjörnubíó hætti starfsemi þann 1. mars 2002 eftir að hafa verið starfandi í rúm 50 ár.40 Húsið sem 

hýst hafið starfsemi bíósins var svo rifið í október sama ár.41 

 

                                                
37 Morgunblaðið, 28. september 1949, bls. 5. 
38 Morgunblaðið, 30. september 1949, bls. 13. 
39 Morgunblaðið, 10. júlí 1982, bls. 18. og Tíminn, 20. júlí 1982, bls. 3. 
40 Morgunblaðið, 3. mars 2002, bls. 9. 
41 Morgunblaðið, 30. október 2002, bls. 13. 

Mynd 9: Stjörnubíó. Bjarnleifur Bjarnleifsson. 1977. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 
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3  Undirbúningur 

Þegar ég hóf undirbúning við sýninguna Gömlu bíóin byrjaði ég á því að útbúa framkvæmdaáætlun 

sem ég svo studdist við.  

Miðlunarleiðin fyrir sýninguna var einnig valin og varð veggspjaldasýning fyrir valinu en ástæða 

þess er útskýrð betur síðar í þessum kafla.  

 

 

Framkvæmdaáætlunin 

 September Október Nóvember Desember 

Öflun heimilda     

Öflun ljósmynda     

Textagerð     

Hönnun     

Prentun     

Opnun sýningar     

 

 

 

Reynt var eftir fremsta megni að fylgja framkvæmdaætluninni og gekk hún eftir að mestu. 
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3.1  Sýningar sem miðlunarleið 

Þegar kom að því að velja miðlunarleið fyrir sögu gömlu kvikmyndahúsanna komst ég að þeirri 

niðurstöðu að sýning með veggspjöldum væri besta leiðin í þessu tilviki til að koma heimildum til 

skila  og ná til sem flestra.   

Í bókinni Grunnatriði Safnastarfs eftir Timothy Ambrose og Crispin Paine er fjallað um kosti við 

sýningagerð. Þar kemur meðal annars fram að sýningar geti náð til mikils fjölda fólks á skömmum 

tíma, séu yfirleitt mjög hagkvæmar og að gestir geti skoðað sýningar á sínum eigin hraða og eigin 

forsendum.42 

Einnig kemur fram í bók Timothy Ambrose og Crispin Paine að þegar umfjöllunarefni 

safnasýningar hefur verið valið þurfi sýningarhaldarar að ákveða hvernig sýningu eigi að setja upp. 

Þó í skrifum þeirra sé rætt um safnasýningar má líta á sýninguna Gömlu bíóin  sem sýningu þar sem 

safnkostirnir eru gamlar ljósmyndir, dagblaðagreinar og kvikmyndaauglýsingar. Ambrose og Paine 

segja að safnasýningum megi skipta í eftirgreinda sex flokka: 43 

• Vekjandi sýning: Með vekjandi sýningum eru munir settir á sýningu sem þykja fallegir eða 

geta veitt gestum sýningarinnar innblástur og fengið þá til umhugsunar. Þessi gerð sýningar 

er algeng hjá listasöfnum. 

• Frásagnasýning: Þessi gerð sýningar segir sögu og fræðir sýningargesti. Frásagnasýningar 

geta til dæmis fjallað um sögu lands, menningu tiltekins héraðs og svo framvegis. Á 

frásagnarsýningum hjálpa munir við að segja söguna. 

• Endurgerðarsýning: Endurgerðarsýningar ganga út á að endurgera raunverulegt eða 

ímyndað svið. Dæmi um endurgerðarsýningu er t.d. útisafnið í Skansen í Svíþjóð en þar eru 

heilar götur búnar til með sögulegum húsum. Sýningarnar geta líka verið minni í sniðum og 

farið fram í sýningarsal. 

• Flokkuð sýning: Á flokkaðri sýningu er munum raðað upp eftir skyldleika og túlkun er mjög 

lítil. Þessa gerð sýninga má oft finna á fornleifasöfnum en þar má stundum finna herbergi 

sem eru merkt ákveðnu tímabili í sögunni og hafa að geyma marga litla hluti tengda því 

tímabili sem segja gestum mjög lítið. Flokkaðar sýningar gera minnst gagn og vekja yfirleitt  

litla hrifningu gesta. 

                                                
42 Ambrose og Paine (1998), bls. 100. 
43 Ambrose og Paine (1998), bls. 102-103. 
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• Sýnigeymslur: Hér er átt við þegar söfn setja alla muni sína til sýningar. Safnaverðir hafa þó 

áttað sig á að gestir meti það frekar að hafa færri hluti til sýnis með ítarlegri túlkunum 

heldur en fleiri hluti í kös. Þá er öðrum hlutum safneignar komið fyrir í geymslu og ef 

eftirspurn eftir þeim hlutum er mikil er mögulegt að opna geymslurnar fyrir almenning á 

sýningum. 

• Uppgötvunarsýning: Á uppgötvunarsýningum eru gestir hvattir til að gera sínar eigin 

uppgötvanir og ekkert heildarskipulag er á því sem er til sýnis. Þessi gerð sýningar er 

nokkurs konar andstæða frásagnarsýningar. 

 

Ef litið er til framangreindrar flokkurnar, Timothy Ambrose og Cripsin Paine, má halda því fram að 

sýningin Gömlu bíóin sé frásagnarsýning. Sýningin segir sögu gömlu kvikmyndahúsanna í 

Reykjavík og reynir að fræða sýningargesti um sögu þeirra. Munirnir sem hjálpa við að segja 

söguna eru ljósmyndir, blaðagreinar og auglýsingar frá kvikmyndahúsunum. 

Eggert Þór Bernharðsson fjallar í grein sinni, Sagan til sýnis: ólíkar miðlunarleiðir, um að með 

sögusýningum sé hægt að notast við fjölmargar aðferðir við miðlun og framsetningu þess efnis sem 

fjallað er um. Það er hægt að gera með rituðum texta, ljósmyndum, hljóði, snertiskoðun og 

margmiðlun. Hann segir þó að hver og einn sem ætli að setja upp sýningu þurfi að ákveða hvaða 

leið sé valin til að miðla upplýsingunum eftir viðfangsefni.44 

Á veggspjöldum tel ég að megi koma fram öllum þeim upplýsingum sem ég lagði upp með að safna 

vegna sýningarinnar á skilvirkan og hentugan hátt. Þá er átt við upplýsingar um sögu 

kvikmyndahúsanna, ljósmyndir af þeim og frá starfsemi þeirra. Einnig ýmsum blaðagreinum um  

húsin og auglýsingum um kvikmyndasýningar á þeirra vegum.  

Aðrar miðlunarleiðir voru vissulega íhugaðar fyrir verkefnið. Niðurstaða mín var hins vegar sú að 

veggspjaldasýning væri besta og viðráðanlegasta leiðin til setja þessa sögu fram þannig að hún næði 

til sem flestra áhugasamra og innan þess tímaramma sem lokaverkefni námsins leyfði. 

  

                                                
44 Eggert Þór Bernharðsson (2007): bls. 98. 
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3.2  Söfnun heimilda 

Söfnun heimilda fyrir sýninguna Gömlu bíóin var það ferli sem tók hvað lengstan tíma. 

Heimildarleit var aðallega framkvæmd í gegnum vefsíðuna tímarit.is45 en þar er hægt að fletta í 

gegnum öll eldri dagblöð og tímarit sem gefin hafa verið út á Íslandi. Dagblöðin hafa verið skönnuð 

inn og auðveldar það talsvert ferlið við að leita að gömlum fréttum um kvikmyndahúsin og greinar 

þeim tengdum. Þó að heimasíðan tímarit.is sé með afbragðs leitarvél og mikill tímasparnaður fylgir 

notkun síðurnar er leitarvélin hins vegar ekki alveg fullkomin. Oft á tíðum þurfti að fletta 

dagblöðum að fullu á síðunni þar sem leitarorð  skiluðu ekki niðurstöðum. Því var ekki alltaf hægt 

að treysta á að einfalda leit í leitarvél vefsíðunnar. Ég var hins vegar afar þakklátur fyrir að geta 

almennt stundað þessa upplýsingasöfnun á veraldarvefnum og að þurfa því ekki að handfletta öllum 

þeim hundruða eintaka dagblaða sem nauðsynlegt var að fara yfir vegna heimildarleitarinnar.  

3.3  Söfnun ljósmynda 

Þegar kom að söfnun ljósmynda fyrir sýninguna var leitað til Ljósmyndasafns Íslands, sem er á 

vegum Þjóðminjasafns Íslands, og Ljósmyndasafns Reykjarvíkur. Samstarfið við bæði söfnin var 

afar gott og fékk ég mikla aðstoð frá þeim við að afla ljósmyndanna. Í upphafi fór ég í gegnum allar 

þær ljósmyndir sem söfnin hafa sett á netið en bæði söfn halda úti heimasíðum þar sem hægt er að 

leita í hluta af þeim ljósmyndum sem þau hafa að geyma. Ljósmyndasafn Reykjavíkur heldur úti 

góðum myndavef á heimasíðu sinni ljosmyndasafnreykjavikur.is46. Ljósmyndir Ljósmyndasafns 

Íslands má einnig finna á vefnum á sarpur.is þar sem fjöldi safna sýnir muni sína á internetinu.47  

Ljósmyndasöfnin sáu svo um að leita að þeim ljósmyndum sem mig vantaði og ekki var að finna á 

vefsíðum þeirra. Þær myndir sendu söfnin mér með tölvupósti og þannig gat ég valið þær myndir 

sem hentuðu til sýningar. 

Bæði söfnin veittu svo góðfúslegt leyfi fyrir noktun ljósmyndana á sýningunni og sendu mér 

ljósmyndirnar í þeirri upplausn sem þurfti til birtingar. 

  

                                                
45 Vefsíða. http://www.timarit.is 
46 Vefsíða. http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx 
47 Vefsíða. http://www.sarpur.is/Default.aspx 
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3.4  Sýningarstaður 

Þegar komið var að því að finna staðsetningu fyrir sýninguna kom strax upp sú hugmynd að reyna 

að fá að setja hana upp í einhverju af þeim gömlu kvikmyndahúsum sem sýningin fjallar um. Það 

væri viðeigandi að húsnæðið væri hluti af sýningunni.  Nokkur þessara kvikmyndahúsa eru ennþá 

starfrækt fyrir einhvers konar menningarstarfsemi en aðeins eitt þeirra er ennþá rekið sem 

kvikmyndahús. Það er Bíó Paradís við Hverfisgötu sem áður hýsti Regnbogann. Það var því fyrsta 

valið. 

Björn G. Björnsson segir í bók sinni Sýningagerð að besta sýningarrýmið sé stórt og gluggalaust 

sem hægt er að laga að þörfum hverju sinni. Hann segir jafnframt að best sé að nota rými sem hefur 

engan karakter sjálft. Einnig að það skipti máli að hafa góða lofthæð, fáar burðarsúlur og stórar 

dyr.48  Ég er honum ekki alveg sammála í öllu tilliti hvað þetta varðar. Við þessa sýningu tel ég að 

það skipti máli að hún er sett upp í umhverfi kvikmynda og að karakter hússins undirstriki í þessu 

tilviki efni sýningarinnar. 

Húsnæði Bíó Paradísar skartar mjög góðu rými til sýninga samkvæmt þessu en í kvikmyndahúsinu 

er stórt og opið bakrými sem áður hefur verið nýtt til sýningahalds. Mjög hátt er til lofts í þessu 

rými, nóg veggpláss og engir gluggar. Í rými Bíó Paradísar hefur einnig gamalli sýningarvél og 

gömlum bíósætum verið komið fyrir sem hentar afar vel sem hluti af umhverfi sýningar eins og 

þessarar.  

Þegar ég leitaði eftir því að fá að setja upp sýninguna í Bíó Paradís tók starfsfólk kvikmyndahússins 

mér og sýningunni opnum örmum og var ákveðið að hún myndi fara fram þar vikuna 5. - 12. 

desember 2015. 

 

  

                                                
48 Björn G. Björnsson (2013): bls. 18. 
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4 Framkvæmd 

Í þessum kafla greinargerðarinnar verður fjallað um framkvæmd sýningarinnar og fjallað um 

hvernig unnið var úr söfnuðum heimildum og ljósmyndum sem söfnuðust í undurbúningsferlinu. 

4.1 Textagerð 

Þegar búið var að safna rituðum heimildum um gömlu kvikmyndahúsin var komið að því að vinna 

texta úr þeim. Það hefði verið hægt að skrifa langar ritgerðir um hvert og eitt hús en samkvæmt 

þeim heimildum sem ég hafði kynnt mér um textaskrif fyrir sýningar þurfa textar á sýningarskiltum 

að vera stuttir og hnitmiðaðir til þess að líklegt verði að sýningargestir lesi þá. Í bókinni 

Sýningagerð eftir Björn G. Björnsson kemur fram að textar séu helsta miðlun upplýsinga og 

fróðleiks á sýningum. Hann segir að gott sé að miða við að orð séu ekki fleiri en 150 - 200 á hverju 

spjaldi og því var leitast eftir að hafa skýringartexta fyrir hvert kvikmyndahús ekki lengri en það.49 

Það voru þó frávik frá því en sum sýningarspjöldin hýstu upplýsingar um tvö kvikmyndahús eins og 

áður greinir. 

Snemma í ferlinu var sú ákvörðun tekin að hafa texta á sýningarspjöldunum einungis á íslensku. 

Ákvörðunin byggir á því að markhópur sýningarinnar eru Íslendingar sem eiga minningar frá þeim 

kvikmyndahúsum sem fjallað er um á sýningunni. 

4.2 Ljósmyndaval 

Eftir söfnun ljósmynda var úr fjölda mynda að velja. Eins og áður greinir komu myndirnar af 

kvikmyndahúsunum og starfsemi þeirra frá Ljósmyndasafni Íslands og Ljósmyndasafni 

Reykjavíkur. Myndirnar voru ýmist af húsunum sjálfum en einnig af innviðum þeirra og starfsemi. 

Myndirnar voru frá ýmsum tímabilum en elsta myndin er frá 1907 og sú yngsta frá árinu 1986. Það 

kom á óvart að flestar myndir fengust af elstu húsunum en fæstar af þeim yngri sem var ólíkt því 

sem ég bjóst við fyrirfram. Við val ljósmynda var reynt að velja sem skýrastar myndir af húsunum 

sjálfum en fagurfræðilegt sjónarmið var einnig haft að leiðarljósi. 

  

                                                
49 Björn G. Björnsson (2013): bls. 46. 



 

21 

4.3  Greina- og auglýsingaval 

Ákveðið var, þegar framkvæmd við gerð veggspjaldanna hófst, að úrklipptar dagblaðagreinar og 

bíóauglýsingar frá kvikmyndahúsunum yrðu nýttar sem hluti af grafík og ítarefni á 

veggspjöldunum. Þetta efni var nálgast á tímarit.is50  og síðar unnið í myndvinnsluforritinu Adobe 

Photoshop. Greinarnar voru valdar frá ýmsum tímabilum í sögu húsanna og fangar textasmíð þeirra 

oft tíðaranda þess tíma sem þær voru skrifaðar á. 

Einnig var leitast var við að klippa út auglýsingar af vinsælum kvikmyndum, opnunarmyndum 

kvikmyndahúsanna, eða auglýsingum sem höfðu eitthvað sérstaklega fróðlegt að geyma. Þar má til 

dæmis nefna auglýsingu frá Tripoli-bíó þar sem áhorfendur eru beðnir sérstaklega um að greina 

ekki verðandi áhorfendum frá endalokum kvikmyndarinnar sem auglýst er.51 Grafísk hönnun 

auglýsinganna hjálpar einnig við að fanga tíðarandann frá þeim árum sem þær voru hannaðar. 

Þannig geta þær einnig vakið upp minningar hjá þeim sem sáu myndirnar á sínum tíma í 

kvikmyndahúsunum. 

  

                                                
50 Vefsíða. http://www.timarit.is 
51 Tíminn, 24. júlí 1956, bls. 6 (Auglýsing). 
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4.4 Hönnun veggspjalda 

Að lokinni textagerð, vali á ljósmyndum og vali á greinum úr dagblöðunum var komið að því að 

hanna veggspjöldin. Ég leitaði aðstoðar góðs vinar míns, Steinþórs Rafns Matthíassonar, sem er 

mjög fær grafískur hönnuður, við uppsetningu á veggspjöldunum. Við héldum marga fundi til að 

byrja með þar sem hugmyndir að útfærslum veggspjaldanna voru ræddar. Við ræddum um  hvernig 

væri best að vinna úr þeim þannig að upplýsingarnar sem átti að miðla væru sem skýrastar. 

Það er mikilvægt að á veggspjöldunum sé ekki of mikill texti og jafnframt að hann sé vel læsilegur. 

Því var ákveðið að allur texti stæði á hvítum bakgrunni og leturgerðin fyrir textana væri Archer  en 

vegna leturgerðar fyrirsagna varð Gloria fyrir valinu. 

Eins og áður greinir var mismikill fjöldi mynda úr að velja fyrir hvert og eitt kvikmyndahús en það 

hafði þó ekki áhrif á útlit veggspjaldanna. Nær allar ljósmyndirnar sem  fengust frá Ljósmyndasafni 

Reykjavíkur og Ljósmyndasafni Íslands voru svarthvítar. Því var ákveðið að öll veggspjöldin yrðu 

svarthvít. 

Ákveðið var að nota pappírsstærðina A1 fyrir veggspjöldin sem er 59,4 sentímetrar á breidd og 84,1 

sentímetrar á lengd. Sú stærð svipar til stærðar á algengum kynningarveggspjöldum fyrir 

kvikmyndir og því fannst mér sú stærð vera viðeigandi. Þá var einnig ákveðið að festa myndirnar á 

harðspjald úr frauði (e. foamboard) sem gerir það að verkum að veggspjöldin haldast slétt og 

auðveldara er að festa þau upp.  Það hjálpar einnig til við að varðveita veggspjöldin verði ákveðið 

að setja sýninguna upp aftur. 
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Dæmi um veggspjöld: 
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4.5  Þátttaka gesta á sýningunni 

Þar sem sýningin Gömlu bíóin byggir eingöngu á veggspjöldum fannst mér mikilvægt að reyna að 

virkja þátttöku gesta í sýningunni.  Því kom upp sú hugmynd að hafa eitt veggspjaldanna hannað til 

þess að sýningargestir gætu skrifað minningar sínar úr kvikmyndahúsunum á spjaldið. Þannig geti 

gestir lagt sitt af mörkum til sýningarinnar með því að safna sögum af kvikmyndahúsunum og 

einnig deilt upplifun sinni af þeim með öðrum gestum. Þetta veggspjald var hannað í sama stíl og 

hin veggspjöldin nema án texta og ljósmynda. 

 

 

 

 

 

 

Veggspjaldið sem gestir gátu skrifað minningar sínar á. 
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4.6 Uppsetning sýningarinnar 

Daginn fyrir opnun sýningarinnar, föstudaginn 4. desember 2015, voru veggspjöldin sett upp í Bíó Paradís. 

Uppsetning sýningarinnar tók skjótan tíma og þurfti einungis að endurskipuleggja rýmið á einfaldan hátt 

þannig að aðgengi gesta að veggspjöldunum yrði sem best. Í grein Eggerts Þórs Bernharðssonar, Miðlun 

sögu á sýningum, kemur fram að vanhugsuð uppbygging geti spillt upplifun gesta af sýningum og jafnvel 

fælt þá frá.52  

Veggspjöldin voru hengd upp með límfestingum sem settar voru á bakhlið hvers veggspjalds. Gætt 

var að því að setja veggspjöldin öll upp þannig textar væru í góðri sjónlínu fyrir gesti. Passað var 

upp á að textarnir væru hvorki neðar en 90 sentímetra né yfir 2 metra frá gólfi.53  

Límfestingarnar stóðu fyrir sínu fyrstu tvo sýningardagana en fóru svo að gefa sig sem leiddi til 

þess að veggspjöldin duttu niður. Þá var brugðist við því að festa nagla undir og yfir spjöldin sem 

studdu við og duttu þau ekki niður eftir það. 

Texti sem greindi frá inntaki sýningarinnar var svo settur í ramma við byrjunarreit hennar við hlið 

fyrsta veggspjaldsins frá inngangi.  

Veggspjöld sýningarinnar voru svo hengd upp í aldursröð kvikmyndahúsanna en auða 

minningaveggspjaldið var hengt upp fyrir miðju ásamt pennum sem gestir gátu notað við skrif sín á 

spjaldið. 

  

                                                
52 Eggert Þór Bernharðsson (2003): bls. 22. 
53 Björn G. Björnsson (2013): bls. 47. 
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4.7  Markaðssetning 

Markaðssetning sýningarinnar fór fram í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook54 sem er líklega 

áhrifaríkasta leiðin til þess að ná til fólks í dag. Búinn var til viðburður fyrir sýninguna þar sem 

gestum var boðið að sækja sýninguna og hjálpuðu vinir mínir við að deila viðburðinum á 

notendasíðum sínum. Einnig auglýsti Bíó Paradís sýninguna á Facebooksíðu sinni en bíóið hefur, 

þegar þessi greinargerð er skrifuð, tæplega 16.000 fylgjendur.55 Þannig má ætla að auglýsing 

sýningarinnar hafi getað náð til fjölda fólks. Þá var einnig haft í huga að sýningin myndi ná til 

þeirra gesta sem sækja kvikmyndasýningar í Bíó Paradís vikuna sem sýningin var uppi.  

                                                
54 Heimasíða. http://www.facebook.com 
55 Facebooksíða Bíó Paradísar. https://www.facebook.com/bioparadis/?fref=ts 
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5  Lokaorð 

Í greinargerðinni hefur verið farið yfir aðdragandann að sköpun sýningarinnar Gömlu bíóin og ferlið 

rakið frá upphafi undirbúningsvinnunnar fram að opnun sýningarinnar. Að mínu mati tókst  

sýningin vel og fékk hún góðan hljómgrunn hjá þeim sem hana sóttu. Margir sýningargestir deildu 

sögum úr kvikmyndahúsunum og það virtist sem sýningin hafi almennt fengið jákvæð viðbrögð. 

Því miður gat ég ekki fylgst eins mikið með gestagangi á sýningunni og ég hefði kosið en ég 

heimsótti kvikmyndahúsið reglulega til þess að athuga hvort sýningin væri í góðu standi eða 

þarfnaðist einhvers viðhalds. 

Ég er sannfærður um að valið á sýningarstað hafi verið gott þar sem stöðugur straumur fólks er um 

húsið. Einnig má ætla að flestir sem leggja leið sína þangað séu að sækja kvikmyndasýningar af 

áhuga og því jafnframt líklegir til að sýna sýningu sem þessari athygli. 

Ég útiloka ekki að sýningin verði sett upp aftur en ef að því verður myndi ég stefna á að hafa hana 

stærri í sniðum. Það væri ákjósanlegt að bæta við fjölbreyttari miðlunarleiðum en því miður varð að 

láta veggspjöldin nægja í þetta skiptið vegna kostnaðar. Gaman hefði verið að geta haft 

sýningargripi eins og til dæmis gömul kvikmyndaprógröm, bíómiða, kvikmyndaveggspjöld og fleiri 

muni tengdum kvikmyndahúsum. Þá hefði einnig verið ákjósanlegt að hafa myndbrot frá rekstri 

kvikmyndahúsanna og jafnvel myndbrot úr kvikmyndum sem eru nefndar á sýningunni. Stærri 

sýningar kalla hins vegar á meira fjármagn og meiri tíma við undirbúningsvinnu. Því væri tilvalið 

að leita fjárstyrkja áður en að sýning af þessum toga yrði sett upp aftur í stærri mynd.  

Sýningin Gömlu bíóin miðlar sögu þeirra kvikmyndahúsa sem hafa hætt starfsemi í Reykjavík. 

Ljóst er að blómatími kvikmyndahúsareksturs í miðborg Reykjavíkur er liðinn en aðeins eitt af 

þeim níu húsum sem fjallað er um í sýningunni er enn rekið sem kvikmyndahús. 

Margvíslegar ástæður eru líklega fyrir vinsældum kvikmyndasýninga í Reykjavík og því lífi sem 

um tíma var í rekstri kvikmyndahúsa í miðborginni og sýningin fjallar um. Í upphafi 

kvikmyndasýninganna voru sýningargestir að sjá hreyfimyndir í fyrsta skipti og það var 

tæknibyltingin sem skiljanlega dró gesti að þessum nýju sýningum. Með kvikmyndasýningum 

opnaðist Íslendingum einnig áhrifamikil sýningargátt  út í umheiminn  en á þeim tíma bjuggu þeir í 

afskekktu landi og flestir áttu litla eða enga möguleika á að ferðast til þeirra staða sem 

kvikmyndirnar sýndu. Þannig gátu Íslendingar skyndilega skoðað heiminn úr fjarlægð  sem líklegt 

er að hafi fljótlega haft töluverð menningarleg áhrif.  
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Dreifðari byggð og aukin fjöldi einkabíla á líklega sinn þátt í því að æskileg staðsetning 

kvikmyndahúsareksturs er ekki lengur bundin við miðborg Reykjavíkur. Þá hafa kvikmyndahúsin á 

síðari árum átt í harðri samkeppni við stöðugt aukna fjölbreytni í hvers konar afþreyingu og aðrar 

miðlunarleiðir kvikmynda sem hafa verið að opnast almenningi.  Framangreint hefur líklega leitt til 

þess umróts sem verið hefur í rekstri kvikmyndahúsa í Reykjavík á síðustu áratugum og hér hefur 

verið gerð grein fyrir.  

Ætla má að margir eigi góðar minningar úr þeim kvikmyndahúsum sem hér hefur verið fjallað um. 

Með sýningu eins og Gömlu bíóin er hægt að vekja upp gamlar minningar sem vonandi skilar sér í 

því að kvikmyndaunnendur haldi áfram að sækja kvikmyndahúsin í framtíðinni.  
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