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Ágrip
Kvikmyndahátíðir eru af öllum stærðum og gerðum. Finna má eina slíka í stórborgum eins og
New York og Berlín sem og í smábæjum eins og Flateyri á Vestfjörðum eða Rifi á
Snæfellsnesi. Kvikmyndahátíðafræði er fremur nýtt hugtak sem skoðar þessar hátíðir og allt
það umstang sem þeim fylgir.
Í þessari ritgerð skoða ég sögu kvikmyndahátíða til þess að útskýra tvö hugtök í
kvikmyndahátíðafræðum: netkerfi og virðingarröð. Ég notaði kenningar í
kvikmyndahátíðafræðum ásamt kenningum í vefritstjórn til þess að byggja nýjan vef fyrir
kvikmyndahátíðina Frostbiter: Icelandic Horror Film Festival, en hún hefur verið haldin á
Akranesi nánast árlega frá 2016. Ég ræddi einnig við stjórnendur fimm kvikmyndahátíða á
Íslandi sem og þrjá kvikmyndagerðarmenn til þess að nýta reynslu þeirra á hátíðum við gerð
vefsins.
Ég komst að því að til þess að velgengni kvikmyndahátíða fer eftir orðspori hennar.
Hátíðir með góðan orðspor eru betur sóttar og fá meira fjármagn frá gestum. Það fjármagn
gerir hátíðinni kleift að halda áfram enn eitt árið. Þær hátíðir sem eru orðnar rótgrónar enda á
fleiri netkerfum hátíða og hækka í virðingarröð og fá þannig fleiri gesti. Markmið vefsíðu
Frostbiter: Icelandic Horror Film Festival er hlúa að orðspori hátíðarinnar og tryggja að
hátíðin sé heimsóknarinnar virði fyrir bæði kvikmyndagerðarmenn og gesti. Þetta verður m.a.

gert með vel skrifuðum greinum og öðru efni sem auðvelt verður að dreifa á
samfélagsmiðlum. Kvikmyndahátíðir eru samspil kvikmyndagerðarmanna og hátíðahaldara.
Annað sem vefsíðan mun gera til að skapa gott orðspor er að bjóða upp á
kvikmyndagagnrýni á þeim myndum í fullri lengd sem sýndar verða á hátíðinni. Fjölmiðlar
fjalla oft um hátíðarnar sjálfar en minna er rætt um einstakar myndir sem sýndar eru. Með því
að bjóða upp á kvikmyndagagnrýni vonast hátíðahaldarar til þess að auka vægi mynda á
hátíðinni og bjóða gestum upp á fleiri gæða hryllingsmyndir.
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1. Inngangur
Orðið „kvikmyndahátíð“ vekur hjá mörgum upp hugrenningatengsl við rauðan dregil og
skærar kvikmyndastjörnur. Aðrir sjá frekar fyrir sér hálftóma bíósali þar sem örfáir
kvikmyndaunnendur koma saman til þess að berja augum undarlegar kvikmyndir utan
meginstraumsins sem annars hyrfu í algleymið.
Kvikmyndahátíðir eru af öllum stærðum og gerðum og oftast má finna eina slíka jafnt í
stórborgum sem og smábæjum með stóra drauma þótt stjörnurnar sem sæki þær
síðarnefndu séu oftar en ekki enn smástirni og rauði dregillinn víðsfjarri.
Kvikmyndahátíðir þjóna ýmsum tilgangi, þær veita áhorfendum ekki aðeins aðgang
að nýjum myndum eða kvikmyndum sem eru frábrugðnar hefðbundnum Hollywood
stórsmellum, heldur taka þær púlsinn á því sem í boði er í heiminum. Hátíðarnar eru einnig
vettvangur fyrir fagfólk til þess að koma saman, sýna verk sín, skiptast á hugmyndum og
uppgötva nýtt hæfileikafólk. Þær vekja athygli á málefnum sem annars fengju ef til vill ekki
athygli, hylla góða kvikmyndagerðarmenn, bæði nýja og eldri, auk þess að búa til ókeypis
umfjöllun fyrir myndirnar sem taka þátt á hátíðinni.
Annar ávinningur kvikmyndahátíða er að þær leyfa kvikmyndargerðarmönnum,
leikurum og öðrum sem koma að kvikmyndum að njóta afraksturs erfiðisvinnu sinnar.
Kvikmyndahátíðir upphefja kvikmyndir, hvort sem þær eru gerðar af heimsfrægum
leikstjórum eða nokkrum vinum í smábæ. Að fá kvikmynd samþykkta á hátíð, hvað þá að
vinna verðlaun á hátíðinni sjálfri, veitir innblástur og viðurkenningu sem gerir fagfólki kleift að
halda áfram.
Erfitt er að gefa upp nákvæma tölu yfir það hversu margar kvikmyndahátíðir eru til í
heiminum en ef umsóknarsíðan FilmFreeway er skoðuð þá er hægt að senda myndir inn á
yfir 8.000 hátíðir í dag (e.d.). Síðan nefnir sjö hátíðir hérna á Íslandi en á þann lista vantar
stórar hátíðir, eins og RIFF og Stockfish og smærri, eins og Skjaldborg, þannig að ætla má
að kvikmyndahátíðir í heiminum séu mun fleiri en 8.000.

Í þessari ritgerð mun ég skoða kvikmyndahátíðir og það sem mætti kalla
kvikmyndahátíðafræði. Vonast ég til að með því að skoða sögu og fræði kvikmyndahátíða
geti ég hjálpað til við að byggja upp góða vefsíðu fyrir íslensku hryllingsmyndahátíðina
Frostbiter og með því aukið velgengni hennar. Fyrsti hluti ritgerðarinnar fjallar um sögu
kvikmyndahátíða og fer í saumana á ákveðnum lykilhugtökum í kvikmyndahátíðafræðum. Í
næsta hluta ræði ég við hátíðahaldara nokkurra kvikmyndahátíða á Íslandi og nota svörin
þeirra til þess að leggja grunninn að góðri vefsíðu fyrir hryllingsmyndahátíðina Frostbiter.
Þótt saga alþjóðlegra kvikmyndahátíða sé nokkuð löng hefur furðulega lítið verið
skrifað um þær á fræðilegum vettvangi þar til nýlega ef frá eru taldar dagblaðaumfjallanir og
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svo hátíðarbæklingar um einstaka hátíðir. En þetta fór að breytast um síðustu aldamót því að
nú eru „kvikmyndahátíðafræði“ farin að festast í sessi og fyrirbærið „kvikmyndahátíð“ er
skoðað í sögulegu og mannfræðilegu ljósi. Meiri hluti þessara fræða leggur áherslu á stærstu
hátíðir í heiminum en einnig er að finna greinar sem skoða kvikmyndahátíðir í ákveðnum
heimshlutum, eins og t.d. Asíu og Suður-Ameríku, og texta um ákveðin sérsvið eins og
heimildarmyndir og LGBTQ+ hátíðir.
Helstu fræðimenn kvikmyndahátíða eru Skadi Loist og Marijke de Valck sem í
sameiningu hafa sett saman vefsíðu til þess að auðvelda rannsóknir á kvikmyndafræðum og
útbreiðslu á fræðsluefni. Síðan kallast Film Festival Research Network (2017) og ritaskráin á
síðunni þeirra skiptir kvikmyndahátíðafræðum í tíu flokka sem flestir hafa nokkra undirflokka.
Þær Loist og de Valck segja samt í greininni „Film Festival Studies: An Overview of a
Burgeoning Field“ að margir þessir flokkar skarist og því sé ekki hægt að skipta fræðunum
snyrtilega niður (2009, sjá t.d. bls. 181). Listi Loist og de Valck er frekar ítarlegur og mun ég
ekki fara nákvæmlega í hvert atriði á honum, hins vegar mun ég fjalla um nokkur lykilatriði í
kvikmyndahátíðafræðum þegar ég skoða sögu kvikmyndahátíða.
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2. Saga
Kvikmyndahátíðir hófu göngu sína í Evrópu snemma á fjórða áratug tuttugustu aldarinnar og
breiddust svo út um allan heiminn. Margir vilja líta á evrópskar hátíðir og kvikmyndir sem
andstæðu við Hollywood stórsmelli. Evrópskar kvikmyndir eru taldar listrænar og
hámenningarlegar á meðan Hollywood myndirnar eru framleiddar fyrir fjöldann og tengjast
frekar poppmenningu. Hins vegar hefur Hollywood haft mikil áhrif á þróun kvikmyndahátíða,
bæði í Evrópu og um heim allan. Til dæmis varð hátíðin í Cannes til vegna sameiginlegs
framtaks Frakka, Breta og Bandaríkjamanna. Samspil margra þjóða mótuðu því það líkan
sem varð að nútíma kvikmyndahátíðum.

2.1. Undanfari kvikmyndahátíða
Fyrsta kvikmyndahátíðin var haldin snemma á fjórða áratug tuttugustu aldarinnar um það bil
40 árum eftir að Lumière bræður héldu fyrstu opinberu sýninguna á kvikmynd árið 1895. Á
því tímabili þróuðust kvikmyndir til muna og fóru úr því að vera glænýr miðill yfir í að vera nýtt
listform. En vegurinn til virðingar var langur og ekki vandræðalaus.
Nokkrum árum eftir sýningu Lumière bræðra voru kvikmyndaframleiðslufyrirtæki í
heiminum orðin allmörg og þjóðir farnar að framleiða og dreifa kvikmyndum um allan heim.
Fyrri heimsstyrjöldin stöðvaði mestalla framleiðslu og dreifingu á kvikmyndum í Evrópu en á
meðan blómstraði hún í Bandaríkjunum sem varð ekki bara stærsti framleiðandinn í NorðurAmeríku heldur einnig í Suður-Ameríku. Yfirburðir Bandaríkjamanna á
kvikmyndamarkaðinum gerðu það að verkum að listrænt form Hollywood kvikmynda, ásamt
viðskiptaháttum sem tíðkuðust á þessu svæði, urðu venjan í kvikmyndaiðnaðinum (Wong,
2011, bls. 31).
Á meðan Hollywood myndir tröllriðu heiminum í byrjun tuttugustu aldarinnar, fóru
„öðruvísi“ kvikmyndir og annars konar kvikmyndagerð að þróast. Hreyfing meðal listamanna,
kvikmyndaklúbba, sérhæfðra kvikmyndahúsa og óháðra tímarita byrjaði að myndast í París
árið 1916 sem hafði það markmið að leysa kvikmyndaformið úr viðjum afþreyingar og hefja
það til vegs og virðingar hámenningar með tilraunakvikmyndum (Pétur Valsson, 2009, bls. 8).
Súrrealísk kvikmyndagerð, sem á rætur sínar að rekja til þessarar hreyfingar, leyfði evrópskri
elítu að leika sér með þennan nýja miðil án þess að hafa áhyggjur af miðasölu eða gróða
(Wong, 2011, bls. 32). Á sama tíma mynduðust fleiri svipaðar hreyfingar víðsvegar í Evrópu
sem skáru sig frá almennri kvikmyndagerð, ekki síst kvikmyndaframleiðslu Hollywood.
Stærsta framleiðslufyrirtækið í Weimar-lýðveldinu í Þýskalandi aðgreindi sig þannig frá
Hollywood á öðrum og þriðja áratugnum með því að framleiða kvikmyndir með
expressjónískum áhrifum. Í Sovétríkjunum voru framleiddar kvikmyndir út frá kenningum um
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myndfléttur (e. montage) tengdar sóvéskum konstrúktivisma og í Bandaríkjunum voru
framleiddar „kynþáttakvikmyndir“ (e. race films) sem skörtuðu svörtum leikurum og voru
sérstaklega framleiddar fyrir svarta áhorfendur.
Á þessum tíma, þegar kvikmyndalistin var enn að fóta sig, voru haldnir einstakir
viðburðir á borð við kvikmyndasamkeppnir, ráðstefnur, umræðufundi, kvikmyndamessur (e.
fairs) og framúrstefnusýningar (e. avant-garde) um alla Evrópu. Þessir viðburðir reyndust
vera undanfari kvikmyndahátíðamódelsins sem við þekkjum núna í dag (Loist, 2016, bls.
53).
Evrópska framúrstefnan blómstraði á millistríðsárunum og gerði hún listamönnum

kleift að þróa tilraunakvikmyndir og deila á milli landa án teljanlegra vandamála. Hins vegar
breyttist sú staða þegar talmyndir komu til sögunnar. Ný og dýr hljóðkerfi þurfti að setja inn í
kvikmyndahús og aðrar stofnanir sem sýndu kvikmyndir. Mörg kvikmyndahús sem sýndu
þöglar myndir höfðu ekki efni á þessum búnaði og neyddust til þess að loka þegar dró úr
aðsókn. Talmyndir voru dýrari í framleiðslu og því ekki eins hentugar fyrir tilraunakvikmyndir
sem ekki voru nægilega markaðsvænar.
Annað stórt vandamál var tungumál myndarinnar. Áður hafði auðveldlega verið hægt
að þýða textann sem birtist milli atriða yfir á viðkomandi tungumál en erfiðara reyndist að
þýða heila hljóðrás. Tungumál í kvikmyndum magnaði þjóðernishyggju sem var að færast í

aukana eftir fyrri heimsstyrjöldina og var undanfari þeirrar seinni. Þessi þjóðernishyggja
hindraði kvikmyndaflæði milli landa þó svo að mörg úrræði til þess að leysa
tungumálavandann væru reynd. Í byrjun voru kvikmyndir teknar upp á nokkur tungumál en
þar sem það var bæði tímafrekt og dýrt þá fóru menn að talsetja og texta þær. Erlenda
tungumálið var mjög áberandi á myndum með texta og töldu margir að það að texta myndir
væri skref aftur á bak, aftur í átt að millitextum þöglu myndanna. Hins vegar sýndi talsetning
skort á tengslum milli hljóðs og myndar. Það samspil töldu margir vera mesta afrek talmynda
og var talsetning því talin eyðileggja það (Hagener, 2007, bls. 28).
Kvikmyndahátíðir virtust leysa vandamálið sem talmyndirnar í Evrópu settu fram.
Feneyjarhátíðin, sem sett var á laggirnar árið 1932, bauð þjóðum að koma og sýna
kvikmyndirnar sínar á alþjóðlegum vettvangi. Erlend tungumál voru þar af leiðandi ekki
hindrun heldur eitthvað sem áhorfendur bjuggust við að sjá (de Valck, 2007, bls. 24).

2.2. Upphafsár kvikmyndahátíða og virðingarröð
Elsta hátíðin sem haldin var reglulega er Feneyjarhátíðin, La Mostra Internazionale d’Arte
Cinematographico. Hátíðinni var komið á fót árið 1932 og hefur hún verið árlegur viðburður
síðan árið 1934. Fyrir fyrri heimsstyrjöldina var Ítalía eitt af stærstu framleiðslulöndum
kvikmynda í heiminum en í kringum 1930 hafði kvikmyndaiðnaðurinn hnignað til muna og
einungis voru framleiddar átta kvikmyndir í fullri lengd það ár á móti 371 aðeins áratug áður.
7

Fasísk ríkisstjórn Ítalíu ákvað að bjarga kvikmyndaiðnaðinum í landinu og sá í leiðinni
tækifæri til þess að auka pólitískt vægi sitt. Heimildarmyndir og fréttamyndir gátu sýnt fram á
ítölsk afrek á meðan myndir í fullri lengd skemmtu bæði innlendum og erlendum áhorfendum
(Wong, 2011, bls. 37-38). Samkvæmt vefsíðu Feneyjarhátíðarinnar sá Alþjóðlega
kvikmyndafræðslustofnunin (e. International Institute for Educational Cinema) um að halda
fyrstu Feneyjarhátíðina undir merki listahátíðar Feneyja, Arts Biennale og auk ítalskra mynda
mátti þar finna myndir frá Frakklandi, Þýskalandi, Stóra Bretlandi, Bandaríkjunum og
Sovétríkjunum (2017). Það að hengja sig við listahátíðina gerði það að verkum að
kvikmyndaforminu var lyft upp á hærra stig og sett á sama stall og aðrar listgreinar (de Valck,

2016, bls. 70). Engin verðlaun voru veitt á fyrstu hátíðinni en haldin var atkvæðagreiðsla
meðal áhorfenda til þess að velja bestu kvikmyndina. Árið eftir var hátíðin ekki haldin en hún
sneri aftur 1934 og voru þá veitt opinber verðlaun fyrir bestu kvikmyndirnar, Mussolini
bikarinn.
Það að myndum frá Bandaríkjunum, þá sérstaklega Hollywood, hafi verið boðið á
fyrstu kvikmyndahátíðirnar í Feneyjum hafði mikil áhrif á kvikmyndahátíðarformið sem við
þekkjum í dag. Samband kvikmyndaframleiðenda og -dreifenda í Bandaríkjunum, MPDDA
(Motion Picture Producers and Distributors of America), sá aðallega um framleiðslu og
dreifingu Hollywood mynda og samþykkti Feneyjarhátíðin það sem fulltrúa Bandaríkjanna.

Fulltrúar annara þjóða voru oftast nær kvikmyndasjóðir landanna sem leituðust við að kynna
löndin og menninguna fyrir gestum hátíðarinnar og litu á kvikmyndina sem listform og
einstakt þjóðarafrek en ekki fjöldaframleiddan varning (de Valck, 2007, bls. 24). Hins vegar
fylgdu frægar stjörnur Hollywood myndunum sem komu með glamúr, papparassa og ýmsa
skandala sem átti eftir að vera fylgifiskur kvikmyndahátíða um ókomin ár.
Það má samt ekki halda að viðskipti og kvikmyndir í Evrópu séu tveir aðskildir þættir.
Strax upp úr 1910 fóru menn að hafa áhyggjur af vaxandi samkeppni milli Evrópu og
Bandaríkjanna í kvikmyndaframleiðslu, dreifingu og sýningu og fóru að velta réttar- og
markaðsstöðu sinni fyrir sér. Á fjórða áratug tuttugustu aldarinnar komu t.a.m. þriðjungur
tekna Hollywoods erlendis frá og 65% kvikmynda sem sýndar voru víðsvegar um heim voru
Hollywoodmyndir (Moine, 2013). Til þess að standa vörð um hagsmuni evrópskra
framleiðanda var Alþjóðasamband samtaka kvikmyndaframleiðenda, FIAPF (fr. La
Fédération internationale des associations de producteurs de films), stofnað í París árið
1933. Upphaflega var markmið FIAPF að passa upp á höfundarrétt og annað tengt
kvikmyndaframleiðslu en seinna meir átti það eftir að spila stórt hlutverk við mótun
kvikmyndahátíða.
Ítök fasistastjórnar Ítalíu á Feneyjarhátíðinni voru í fyrstu ekki augljós. Þau komu hins
vegar skýrt fram árið 1936 þegar heiðursgestur hátíðarinnar var enginn annar en Josef
Goebbels, áróðursmálaráðherra í ríkisstjórn nasista í Þýskalandi. Þegar líða tók á áratuginn
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sáust áhrif Mussolinis meira og meira í kvikmyndavali Feyneyjarhátíðarinnar og voru
myndirnar sem sýndar voru farnar að hallast meira og meira að fasisma (Ostrowska, 2016,
bls. 18). Samkvæmt síðu Cannes hátíðarinnar þrýstu bæði Mussolini og Hitler á dómara
hátíðarinnar í Feneyjum til þess að veita áróðursheimildarmyndum nasista verðlaun (Cannes,
2013). Breskir og bandarískir meðlimir í dómnefndarinnar árið 1938 gengu út af hátíðinni
áður en Mussolini bikarinn fyrir bestu kvikmyndina var veittur kvikmyndunum Olympia eftir
Leni Riefenstahl — sem í raun var ekki kjörgeng til verðlauna þar sem hún er heimildarmynd
— og Luciano Serra, pilota eftir Goffredo Alessandrini, sem var framleidd af syni Mussolini:
Vittorio.

Þegar franski diplómatinn og sagnfræðingurinn Philippe Erlanger sá pólitísk ítök
einræðisherrana á hátíðinni í Feneyjum ákvað hann að stofna sína eigin hátíð og þann fyrsta
september 1939, á meðan Feneyjarhátíðin stóð yfir, hélt Erlanger Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðina (e. The International Film Festival) í Cannes bænum í Suður-Frakklandi.
Þetta gerði hann í samráði við franska menntamálaráðuneytið og með miklum stuðningi frá
Bretum og Bandaríkjamönnum. Hátíðin átti að standa þar til 20. september, hins vegar réðust
Þjóðverjar inn í Pólland sama dag og tveimur dögum síðan lýsti Frakkland yfir stríði á hendur
Þýskalandi. Hátíðinni í Cannes var því frestað þar til eftir stríð (Cannes, 2013) og var ekki
haldin aftur fyrr en árið 1946 og stendur í einni af fyrstu reglugerðum hátíðarinnar í Cannes

að „markmið hátíðarinnar er að hvetja til þróunar á kvikmyndalistinni í öllu sínu formi og til
þess að auka samvinnu milli landa sem framleiða kvikmyndir.“1 Pólitískur áróður á því ekki
heima á Cannes hátíðinni.
Fleiri þjóðir í Evrópu fylgdu Feneyjum og Cannes eftir og komu á fót sínum eigin
hátíðum en þótt seinni heimsstyrjöld væri liðin þá var ekki allt með kyrrum kjörum í Evrópu.
Ummerki ólgunnar sem varð að kalda stríðinu mátti sjá í hátíðum á þessum tíma. Sovétríkin
kvörtuðu t.d. undan Cannes hátíðinni árið 1949 þar sem Bandaríkin áttu nokkrar myndir á
hátíðinni en þau bara eina (Wong, 2011, bls. 41). Karlovy Vary hátíðin í Tékkóslóvakíu reyndi
í fyrstu að halda friðinn milli austurs og vesturs en eftir því sem ítök Sovétríkjanna styrktust
fór hátíðin að hallast meira að kommúnískri hugmyndafræði (de Valck, 2007, bls. 57).
Eins og á Ítalíu eftir fyrra stríð, stóð kvikmyndaiðnaðurinn í Þýskalandi í stað eftir
seinna stríð, þá sérstaklega í Berlín þar sem mörg kvikmyndatökuver höfðu eyðilagst í
stríðinu og efni og þekking á nýrri tækni var ekki til staðar (de Valck, 2007, bls. 51).
Kvikmyndafulltrúi innan hers Bandaríkjamanna, Oscar Martay, stakk upp á að halda hátíð í
Berlín, bæði til þess að bæta stöðu kvikmynda í Þýskalandi en þó aðallega til að sýna eystri

1

Son but est d'encourager le développement de l'art cinematographique sous toutes ses formes et de créer
entre tous les pays producteurs de film un esprit de collaboration (Hátíðarreglugerðir frá 1946, fundið í Marché
du Film, skjalasafni, 2019)
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hluta Berlínar, og þ.a.l. Austrinu sjálfu, kapítalísk og lýðræðisleg gildi Vestursins (Wong,
2011, bls. 42). Í október 1950 var fyrsti fundur um hátíðina haldinn og ákveðið var að sýna
ekki myndir frá Sovétríkjunum á Berlínarhátíðinni og gefa myndum frá Vestrinu, þá
sérstaklega Bandaríkjunum og Bretlandi, meira vægi. Hins vegar neituðu Frakkland og Ítalía
að taka þátt nema Berlín myndi fella niður kvikmyndakeppni og því ekki veita nein verðlaun
vegna nýrra reglugerða FIAPF sambandsins.
Stuttu áður hafði FIAPF ákveðið að hlutverk þeirra væri einnig að auðvelda flæði
kvikmynda milli landamæra, vernda hagsmuni kvikmyndagerðarmanna og framleiðenda og
stuðla að þróun kvikmyndaiðnaðarins með því að byggja upp almennt kvikmyndahagkerfi

byggt á alþjóðasamningum (Moine, 2013). Enn í dag stendur á vefsíðu þeirra að „hlutverk
FIAPF sem eftirlitsaðila alþjóðlegra kvikmyndahátíða [sé] að greiða fyrir góðu samstarfi á milli
framleiðenda, söluaðila, dreifingaraða og hátíða.“2 Annað hlutverk sem FIAPF tók að sér var
að hafa hemil á auknum vexti kvikmyndahátíða í Evrópu. Upphafleg hugmynd þeirra var að
búa til einskonar kvikmyndasamkeppni þar sem þjóðir heims gætu lagt fram sínar kvikmyndir,
svipað og á Ólympíuleikunum. Stjórnendur Cannes og Feneyjarhátíðarinnar voru ekki sáttir
við þá hugmynd þar sem þeir voru hræddir um að „Ólympíuleikar kvikmynda“ myndu minnka
efnahagslegt og menningarlegt gildi hátíðanna. Í staðinn stungu þeir upp á flokkskerfi byggðu
á virðingarröð sem myndi gera meðlimum FIAPF kleift að sjá hvaða hátíðir væri vert að

heimsækja (de Valck, 2007, bls. 54)
Reglugerðin sem FIAPF setti fram skipti hátíðum niður í fjóra flokka: Í flokki A voru
samkeppnishæfir alþjóðlegir viðburðir eða þær kvikmyndahátíðir sem veittu verðlaun byggð á
vali alþjóðlegrar dómnefndar. Flokkur B samanstóð af ósamkeppnishæfum alþjóðlegum
viðburðum eða þeim hátíðum sem voru ekki með alþjóðlega dómnefnd eða veittu ekki
verðlaun. C-flokkurinn var fyrir sérstaka viðburði eins og t.d. sýningar UNESCO og flokkur D
var einfaldlega nefndur „viðburðir“ (Moine, 2013). Hátíðir sem vildu A-stimpilinn þurftu einnig
að vera dreifðar, ekki bara landfræðilega séð — t.d. ekki tvær A-hátíðir í sömu borg — heldur
einnig á dagatalinu. Hátíðir máttu heldur ekki vera of nálægt hvorri annarri og miðaði FIAPF
það við það hvenær Cannes og Feneyjarhátíðarnar voru haldnar (Loist, 2016, bls. 55).
Árið 1950 voru aðeins hátíðarnar í Feneyjum og Cannes með A-stimpilinn og vildu
þær hindra það að Berlínarhátíðin fengi sama stimpil. Berlín ákvað því að hafa ekki
alþjóðlega dómnefnd á fyrstu hátíðinni en leyfðist að hafa dómnefnd skipaða Þjóðverjum, þar
sem það þótti ekki brjóta bága við reglur FIAPF og því voru bæði kvikmyndir frá Frakklandi
og Ítalíu með á hátíðinni.

2

FIAPF's role as a regulator of international film festivals is to facilitate the job of the producers, sales agents
and distributors in the management of their relationships with the festivals. (FIAPF, e.d.)
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Berlínarhátíðin: Berlinale, var fyrst haldin í júní árið 1951. Þótt hátíðin sýndi engar
myndir frá Austurblokkinni vildi hún samt lokka til sín áhorfendur frá Austur-Berlín.
Kvikmyndahús við landamærin voru valin til þess að sýna myndirnar og auglýst var grimmt
við landamærin sjálf. Einnig var júnímánuður valinn því þá átti ungmennakvikmyndahátíð í
Austur-Berlín að vera haldin. (Vestur) Berlínarhátíðin átti að vera bæði mótsvar við
ungmennahátíðinni og annar valkostur fyrir kvikmyndaáhugamenn í Austur-Berlín (de Valck,
2007, bls. 52).
Berlínarhátíðin fékk loks A-merkinguna árið 1956, sama ár og tékkóslóvakíska hátíðin
í Karlovy Vary fékk sinn stimpil. Þegar alþjóðleg kvikmyndahátíð var stofnuð í Moskvu árið

1959 fékk hún samstundis þennan eftirsóknarverða titil. Karlovy Vary hafði þá verið starfandi
í nokkur ár en þar sem FIAPF ákvað að Austurblokkin ætti bara að vera með eina A-hátíð á
ári gerðu Karlovy Vary og Moskvuhátíðin samning um að vera haldnar annað hvert ár og
skipta árunum þannig á milli sín og hélst þetta samkomulag til ársins 1993. Þetta sýnir
ágætlega áhrif FIAPF og kvikmyndaframleiðanda á kvikmyndahátíðum, áhrif sem haldist hafa
fram á síðustu ár.
Fleiri hátíðir fengu þennan merkilega A-titil á næstu árum en það virtist fara eftir
duttlungum FIAPF hvaða hátíðir fengu A-stimpilinn, sérstaklega utan Evrópu. Hátíðin í
Montréal í Kanada er t.a.m. með þennan fræga stimpil þrátt fyrir að vera minna þekkt og hafa

ekki getið sér eins góðan orðstír og t.d. Toronto hátíðin, Sundance og New York Film Festival
sem enn hafa ekki fengið þennan stimpil.

2.3. Uppsetning kvikmyndahátíða breytist
Sjöundi áratugur síðustu aldar er þekktur fyrir að vera byltingakenndur tími í
mannkynssögunni. Mannréttindabaráttur og mótmæli breyttu bæði framgangi sögunnar en
einnig kvikmyndahátíðum.
Strax árið 1960 var kvikmyndahátíðaformið komið í fastar skorður, en það þýddi að
það var að verða fremur einsleitt. Til að mynda má sjá það á umfjöllun óþekkts íslensks
blaðamanns á kvikmyndahátíðinni í Berlín árið 1960:

Kvikmyndahátíðin i Berlín hófst með miklum lúðraþyt, ræðuhöldum og veizluhöldum, en
lognaðist síðan ólundarlega út af. Örlög hátíðarinnar verða hin sömu og hátíðanna í
Cannes og Feneyjum. Á hverju ári betri skipulagning og lélegri kvikmyndir. Að þessu
sinni var meiri hluti kvikmyndanna alls ekki samkeppnisfær. Um það bil þriðjungurinn
var sæmilegur og örfáar voru góðar. Tekizt hafði að fá kvikmyndir frá um það bil 40
löndum, sem út af fyrir sig er einstakt skipulagsafrek. En sum þessara landa hafa litla
sem enga reynslu, og árangurinn varð eftir því. […] Yfirleitt eru fréttaritarar sammála um
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að í ár hafi kvikmyndahátíðin verið með lélegasta móti og stinga sumir jafnvel upp á, að
hún verði lögð niður. („‘Gullbjörninn‘ til Spánar“, 1960).

Í Frakklandi gagnrýndu nokkrir þekktustu leikstjórar frönsku nýbylgjunnar, þeir Jean-Luc
Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol og Jacques Rivette
kvikmyndaiðnaðinn almennt. Þeir voru allir gagnrýnendur fyrir tímaritið Cahiers du cinéma á
þessum tíma. Þeir tóku hátíðina í Cannes sérstaklega fyrir og sögðu að hún leiddi hugann
ekki nógu mikið að kvikmyndinni sem listformi veitti nýjum, ungum og öðruvísi höfundum (e.
auteurs) ekki nógu mikla athygli (de Valck, 2007, bls. 61).

Árið 1968 ríkti byltingarandi í París. Nemendur í borginni mótmæltu m.a. kapítalisma
og aukinni neytendahyggju sem leiddi til þess að fólk lagði niður vinnu til þess að sýna
samstöðu. Átök milli mótmælenda og lögreglunnar brutust út aðfararnótt 11. maí sem lömuðu
alla þjóðina. Engu að síður var hátíðinni hleypt af stað þann 11. og átti hún að standa þar til
25. maí (Cannes, 2013). Í samráði við leikstjórann Carlos Saura og eiginkonu hans, ákváðu
nokkrir listamenn, að meðtöldum þeim Louis Malle, François Truffaut, Jean-Luc Godard,
Roman Polanski og Milos Forman, að koma sér saman og hindra sýningar á mynd Saura,
Peppermint Frappé (Wong, 2011, bls. 46) og þrýsta þannig á hátíðarstjórnandann, Robert

Favre le Bret, til að sýna samstöðu með mótmælunum í París sem hann samþykkti að gera
með semingi (Ostrowska, 2016, bls. 25).
Mótmælin leiddu til breytinga á því hvernig Cannes hátíðinni var háttað. Út frá þessu
atviki var Samfélag Kvikmyndaleikstjóra eða SFR (fr. Société des réalisateurs de films)
stofnað af m.a. Truffaut og Godard. Einkunnarorð félagsins voru: „Allar kvikmyndir fæðast
frjálsar og jafnar“.3 Eitt helsta markmið SFR var að opna hátíðina fyrir sjálfstæðum
kvikmyndaverkum þar sem nýir, ungir leikstjórar gætu kynnt verk sín. Úr varð Director’s
Fortnight, hluti af Cannes hátíðinni þar sem fólk gat uppgötvað nýja tegund af kvikmyndum,
hvort sem það væri frá upprennandi leikstjórum eða kvikmyndum frá þróunarlöndum. Þessar

kvikmyndir kepptust ekki um verðlaun á Director’s Fortnight heldur var markmiðið að
„ögra“ þeim kvikmyndum sem valdar voru á Cannes hátíðina sjálfa. SFR þótti mikilvægt að
sýna fram á að kvikmyndirnar tilheyrðu leikstjórunum sjálfum en ekki gagnrýnendum,
framleiðendum eða kvikmyndasjóðum (Ostrowska, 2016, bls. 25).
Aðrar kvikmyndahátíðir voru einnig að taka stakkaskiptum á þessum tíma. Árið 1970
samlagaðist Berlínarhátíðin Forum des Jungen Film, hátíð sem stofnuð hafði verið tveimur
árum áður til mótvægis við Berlinale. Eins og Director‘s Fortnight, var Forum-ið sjálfstæður

3

Tous les films naissent libres et égaux entre eux (Moine, 2013).
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hluti af hátíðinni. Locarno hátíðin í Sviss fór að sýna eldri myndir til heiðurs ákveðnum
leikurum eða leikstjórum (e. retrospective), t.d. Humphrey Bogart, Ingmar Bergman, Fritz
Lang og Georges Meliès í stað þess að einblína bara á nýjar kvikmyndir (Wong, 2011, bls.
46-47). Árið 1963 braut Locarno hátíðin blað í sögu kvikmynda þegar hún verðlaunaði
kvenleikstjóra í fyrsta sinn. Lina Wertmüller tók við Silfurseglinu fyrir kvikmyndina I basiclischi
og var því ein af þeim fáu konum sem unnið höfðu verðlaun á kvikmyndahátíð sem var
viðurkennd af FIAPF. Locrano hátíðin sýndi einnig höfundum þá virðingu að skipa eingöngu
leikstjóra í dómarasæti á hátíðinni (Wong, 2011, bls. 47).
Kvikmyndahátíðir í Norður-Ameríku stækkuðu til muna á þessum tíma. Hátíðin í

Toronto hóf göngu sína árið 1976 og er hátíðin nú talin vera viðskiptamiðstöð fyrir
framleiðendur og dreifendur og góður stökkpallur fyrir erlendar kvikmyndir sem vilja hasla sér
völl í Bandaríkjunum (Wong, 2011, bls. 48-49). Hin fræga Sundance hátíð Roberts Redford
hóf einnig göngu sína á þessum tíma. Tilgangur hennar átti að vera að hlúa að sjálfstæðum
kvikmyndagerðarmönnum og er hátíðin þekkt í dag fyrir að sýna myndir sem virðast vera
andstæðan við það sem framleitt er í Hollywood (Biskind, 2004, bls. 12).
Kvikmyndahátíðir utan hins vestræna heims fóru einnig að myndast á þessum tíma,
t.d. PanAfrican Film and Television hátíðin í Ouagadougou sem var haldin í fyrsta sinn árið
1969 og Teheran kvikmyndahátíðin í Íran sem hófst árið 1972 (Wong, 2011, bls. 51).

2.4. Sérhæfðar kvikmyndahátíðir og hringrás
Í kringum árið 1960 voru nokkrar minni og sérhæfðar kvikmyndahátíðir haldnar, t.d.
heimildarmyndahátíðir, stuttmyndahátíðir og teiknimyndahátíðir en upp úr 1980 byrjuðu þær
að spretta upp eins og gorkúlur. Núna var einnig hægt að finna enn sérhæfðari hátíðir, t.d.
hátíðir til heiðurs frumbyggjum Norður-Ameríku eða kínverskum innflytjendum í
Bandaríkjunum en einnig hátíðir með ákveðin þemu eins og „mannréttindi“ eða „vistfræði“.
Þessar hátíðir byrjuðu margar sem vettvangur fyrir sérhæfða kvikmyndagerð (e. showcase)
eða kvikmyndamessur. Þegar þær stækkuðu, mynduðu þær netkerfi (e. network) fyrir
kvikmyndagerðarmenn og áhugafólk um þessar kvikmyndir sem auðveldaði samstarf,
framleiðslu, dreifingu, o.fl. (Loist, 2016, bls. 55).
Hátíðir voru einnig stofnaðar í mótmælaskyni. Samkvæmt viðtali við Lloyd Kaufman,
framkvæmdastjóra framleiðslufyrirtækisins Troma Entertainment, stofnaði Trey Parker, einn
höfundur teiknimyndaþáttanna South Park sína eigin hátíð þegar kvikmyndin hans komst
ekki inn á Sundance (2010). Í kringum aldamótin voru t.d. nokkrar slíkar hátíðir starfandi í
Park City, Utah, sem gerðu grín að Sundance nafninu t.d. LapDance, NoDance, og
TromaDance.
Þegar fyrirbærið „kvikmyndahátíð“ var nýtt af nálinni voru kvikmyndir einungis sýndar
á einni ákveðinni hátíð en með tímanum þróaðist það sem kalla má kvikmyndahátíðahringrás
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(e. film festival circuit). Þetta hugtak er reyndar frekar afstætt en í grunninn er það notað um
ferðalag kvikmyndar eða manneskju þegar hún ferðast milli kvikmyndahátíða. Það var fyrst
notað af kvikmyndagagnrýnendum og öðrum kvikmyndafræðimönnum á seinni hluta sjötta
áratugarins og gefur til kynna að hægt sé að ferðast auðveldlega á milli hátíða hvaðanæva í
heiminum áður en maður (eða kvikmyndin) snýr aftur heim (Nornes, 2014, bls. 258). Þetta
hugtak gefur einnig í skyn að það séu einhverjar ákveðnar hátíðir, eða netkerfi hátíða, sem
kvikmynd þarf að heimsækja áður en hún snýr aftur heim. Sú var raunin stuttu eftir að FIAPF
setti fram hugmyndina um virðingarröð hátíða og ferðuðust kvikmyndir þá á milli A-hátíðanna,
en þar sem fleiri og fleiri hátíðir bættust við hátíðaflóruna á níunda og tíunda áratugnum gat

þetta netkerfi ekki haldið auðveldlega utan um allar hátíðir. Kvikmyndagerðarmenn þurfa því
að ákveða sjálfir hvaða hátíðir þeir senda myndina sína á og búa þannig til sína eigin
hringrás.
Á síðustu árum hefur internetið auðveldað kvikmyndagerðarmönnum að senda inn
myndir á hátíðir. Vefsíður eins og FilmFreeway og Withoutabox bjóða
kvikmyndagerðarmönnum að senda kvikmyndirnar á hátíðir um allan heim. FilmFreeway
býður upp á síu á síðunni sinni þannig að hægt er að leita eftir hátíðum sem passa við þá
kvikmynd sem verið er að senda inn, t.d. að stuttmynda-, nemenda- eða
heimildarmyndahátíðum. Einnig er hægt að stilla síuna á ákveðin lönd eða leita eftir

ákveðnum stikkorðum eins og „LGBTQ+“ eða „hryllingur“.
Hugtakið „hringrás“ er einnig oft notað yfir netkerfi elítu-hátíðanna, sem eru þær stóru
sem eru með frumsýningar á kvikmyndum eftir fræga leikstjóra og laða að sér stjörnur og
blaðamenn frá öllum heimshornum (Hobbins, 2016). Þetta eru ekki endilega eingöngu Ahátíðir FIAPF þó margar af þessum elítu-hátíðum hafi þann stimpil. Ein leið til þess að hækka
í virðingarröðinni án sambands við FIAPF er að sýna fram á að viðkomandi hátíð sé miðstöð
fyrir áhrifamikla dreifiaðila og framleiðendur. Ýmsar hátíðir í Bandaríkjunum, eins og t.d.
Sundance og Telluride, byggja þannig stöðu sína í virðingarröðinni á samböndum við
kvikmyndaiðnaðinn án samskipta við FIAPF (Loist, 2016, bls. 57).
Hátíðarnar sem eru efst í virðingarröðinni (hvort sem notað er FIAPF merkikerfið eða
eitthvað annað) halda oft markaðstorg fyrir kvikmyndir til þess að styrkja sambönd við
kvikmyndaiðnaðinn. Evrópski Kvikmyndamarkaðurinn, EFM (e. European Film Market), er
t.d. haldinn samhliða Berlínarhátíðinni og Marché du Film í Cannes.

2.5. Saga kvikmyndahátíða á Íslandi
Orðið kvikmyndahátíð er fyrir æðilöngu orðið þekkt í íslenzkri tungu, þó að við
mörlandar eigum að líkindum eftir að lifa tugi langra vetra og skammra sumra áður en
okkur auðnast að eiga innlegg á slíkri hátíð.
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Áður en ég skrifa meira, bölva ég sjálfum mér hressilega fyrir svartsýnina — og vona,
að þeir, sem völdin hafa, bölvi svartsýni minni jafn hraustlega og geri viðeigandi
ráðstafanir til þess að spá mín rætist ekki. (H.E., 1965)

Þessi orð má finna í tímaritinu Fálkinn frá árinu 1965. Íslenskar kvikmyndir fóru að birtast á
erlendum kvikmyndahátíðum stuttu eftir að þetta var ritað, t.d. fékk Þorgeir Þorgeirson
verðlaun á Locarno hátíðinni árið 1969 fyrir kvikmyndina „Maður og Verksmiða“ („Íslenzk
kvikmynd fær erlenda viðurkenningu“, 1969). En því miður þurfti höfundur að bíða lengur eftir
íslenskri kvikmyndahátíð. Sú fyrsta var á vegum Listahátíðar í Reykjavík og var ekki haldin

fyrr en árið 1978.
Kvikmyndasýningar hófust hér á landi stuttu eftir aldamótin 1900 en það tók íslensk
stjórnvöld langan tíma að sætta sig við þetta nýja listform og voru þau tvístígandi vegna
menningar- og siðferðislegra áhrifa á þjóðfélagið. Kvikmyndahúsalöggjöf var því ekki
samþykkt á Alþingi fyrr en á fimmta tug síðustu aldar. (Skarphéðinn Guðmundsson, 1996).
Tvö kvikmyndahús einokuðu markaðinn í höfuðborginni og átti almenningur því ekki annarra
kosta völ en að horfa á það sem þessi sýningarhús buðu upp á. Eftir lok seinni
heimsstyrjaldarinnar fór kvikmyndahúsum að fjölga og fjögur kvikmyndahús opnuðu í
Reykjavík fram til ársins 1950, tvö til viðbótar bættust við í kringum 1960 (Björn Ingi

Hrafnsson, 2003).
29. mars 1969 var Kvikmyndahátíðin Edda-film haldin í Reykjavík. Á þessari hátíð
sem dagblaðið Tíminn nefndi „fyrstu íslensku kvikmyndahátíðina“ voru sýndar þrjár
kvikmyndir, allar frá framleiðslufyrirtækinu Edda-film. Þetta voru myndirnar Salka Valka, 79 af
stöðinni og Rauða skikkjan. Myndirnar voru sýndar í tvær vikur í Háskólabíói og var
tilgangurinn með hátíðinni að halda upp á 20 ára afmæli Eddu-film og heiðra þessar þrjár
kvikmyndir („Salka Valka, 79 og Skikkjan sýndar“, 1969). Engin verðlaun voru veitt á hátíðinni
og virtist hún aðallega felast í því að sýna þessar myndir og kynna fyrir nýjum áhorfendum.
Fleiri einstaka viðburðir á borð við Eddu-film hátíðina voru haldnir á næstu áratugum
en engin kvikmyndahátíð á borð við þær í Evrópu var haldin hér á landi fyrr en Listahátíð í
Reykjavík ákvað, eins og áður kom fram, að halda eins slíka árið 1978. Fram að 1970 voru
kvikmyndir einstaka sinnum hluti af Listahátíðinni en það var ekki fyrr en árið 1977 þegar
tilkynnt var um að kvikmyndahátíð myndi vera haldin í febrúar 1978.
Rithöfundurinn Thor Vilhjálmsson, sem áður hafði gagnrýnt hátíðina og sagt að
kvikmyndalistin væri að mestu sniðgengin á henni (1976), var í undirbúningsnefnd
kvikmyndahátíðarinnar ásamt Hrafni Gunnlaugssyni, Þrándi Thoroddsen, Gísla Gestssyni og
Friðriki Friðrikssyni. Á fundi með fréttamönnum sem Dagblaðið birti brot úr, segir Thor að
nefndarmenn vildu velja myndir „[…] til að minna á kvikmyndirnar sem list - ekki mun vera
vanþörf á því“ (Á. T., 1977). Formaður framkvæmdastjórnar hátíðarinnar, Davíð Oddsson,
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tók undir með Thor á blaðamannafundi og sagði einnig að ef að þessi liður í hátíðinni myndi
falla í góðan jarðveg væri fyrirhugað að hann yrði á dagskrá á tveggja ára fresti
(„Verðlaunaveiting fyrir beztu íslenzku myndina á kvikmyndahátíð listahátíðar í Reykjavík“,
1977).
Þessi fyrsta hátíð var vel sótt og skrifar Þjóðviljinn um það nokkrum árum seinna að
yfir 20.000 manns hefðu keypt sér aðgöngumiða á hátíðina. Næsta hátíð, sem haldin var árið
1980, virðist hafa gengið enn betur og samkvæmt Nirði P. Njarðvík, fyrrv. formanni
framkvæmdastjórnar Listahátíðar, var það fjölsóttasta hátíðin, með 22.500 miða selda
(1984). Þar sem aðsókn var svo mikil var ákveðið að gera Kvikmyndahátíð Listahátíðarinnar

að árlegum viðburði og var hún haldin ár hvert næstu fimm árin. Eitthvað fór þó að draga úr
aðsókn árin 1984 og 1985 og var þá var skipt yfir í upprunalegu áætlunina um að halda
hátíðina annað hvert ár.
Í upphafi tíunda áratugarins minnkaði aðsókn enn meira og seldust ekki nema um
4.000 miðar á hátíðina árið 1993 („Aldrei framar kvikmyndahátíð Listahátíðar - Ný og betri
kvikmyndahátíð“, 1995). Fram að þessu höfðu Íslendingar ekki mörg tækifæri til þess að sjá
kvikmyndir frá öðrum heimshornum en Hollywood og bauð kvikmyndahátíðin því aðgang að
einhverju sem erfitt var að nálgast hér á landi. Hins vegar sáu kvikmyndahús á þessum tíma
eftirspurnina eftir þessum myndum og voru farin að sýna þær sjálf (Arnaldur Indriðason,

1993). Einnig voru kvikmyndaklúbbar og aðrir farnir að halda minni hátíðir vítt og breitt um
landið. Árið 1979 stóðu Samtök áhugafólks um kvikmyndir að hátíð, Kvikmyndahátíð kvenna
var haldin árið 1985 ásamt því að sendiráð og aðrar stofnanir héldu oft kvikmyndavikur.
Þannig var Kvikmyndahátíðin komin með örlitla samkeppni á þessum markaði þó það væri
ekki endilega ástæðan fyrir dræmri aðsókn á hátíðina sjálfa.
Engin hátíð á vegum Listahátíðar í Reykjavíkur var haldin árin 1994 og 1995 en árið
1996 var Kvikmyndahátíð Reykjavíkur endurreist og gerð að sjálfseignarstofnun í eigu Félags
kvikmyndagerðarmanna, Félags íslenskra leikara, Framleiðendafélagsins og Samtaka
kvikmyndaleikstjóra. Sú hátíð var árleg en lognaðist út af eftir árið 2001 þegar ekki náðist að
tryggja fjármagn til þess að halda hátíðina í þeirri mynd sem haldarar vonuðust eftir
(Kvikmyndahátíð í Reykjavík, 2004). Samkvæmt pistli um hátíðina sem Þorkell Ágúst
Óttarsson skrifaði í Land og Syni árið 2001 þá gekk sú hátíð ekki vel. Samkvæmt Þorkeli var
úrvalið á hátíðinni nokkuð gott en ófrumlegt. Helmingur myndanna hélt áfram í sýningu eftir
hátíðina sem ef til vil hefur spilað inn í lélega aðsókn þar sem myndirnar voru ekki lengur í
boði í takmarkaðan tíma. Þorkell segir einnig að ástæðan fyrir tilbreytingarleysinu væri sú að
hátíðin hafi verið í fjársvelti og því hafi bíóin sjálf valið allar myndirnar og í flestum tilfellum átt
þær fyrir. Flestar myndirnar voru frá Evrópu eða Bandaríkjunum og vantaði því t.d. fjölbreytni
frá Asíu og Afríku. Annað sem pirraði Þorkel (og væntanlega aðra sýningargesti) voru
tækniörðugleikar við sýningu myndanna og það að dagskráin breyttist (2001).
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Í yfirlýsingu frá Kvikmyndahátíðinni í Reykjavík sem birtist í Morgunblaðinu árið 2004,
hugðust hátíðahaldarar ætla að halda hátíð í Reykjavík á ný árið 2005. Hins vegar urðu aðrir
aðilar fyrri til. Einkafyrirtækið Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík hóf starfsemi og
undirbúning hátíðar árið 2004 og óskaði eftir samstarfi við Kvikmyndahátíðina í Reykjavík
sem ekkert varð úr. Í fyrstu var á reiki hvort þessi nýja hátíð væri arftaki þeirrar gömlu og
hvernig notkun á nafni hátíðarinnar skyldi háttað. Þann 12. nóvember árið 2004 birtir
Morgunblaðið yfirlýsingu frá Kvikmyndahátíð í Reykjavík (KÍR) þar sem þau saka Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðina í Reykjavík (AKR) um að „stela nafni og viðskiptavild Kvikmyndahátíðar í
Reykjavík með því að beita blekkingum og ósannindum“ (Kvikmyndahátíð í Reykjavík, 2004).

Daginn eftir birtir Morgunblaðið svar AKR þar sem stendur:

Í fréttatilkynningu frá aðstandendum Kvikmyndahátíðar í Reykjavík kemur fram ásökun
þess efnis að AKR notfæri sér nafn og viðskiptavild KÍR án leyfis. Þetta er
misskilningur. AKR fékk í lok ágúst sl. munnlegt leyfi Friðriks Þórs Friðrikssonar,
forsvarsmanns KÍR, til að nota nafn og viðskiptavild hátíðarinnar. Stjórn AKR ákvað að
nota ekki nafn KÍR eins og ljóst má vera. Í vörumerki hátíðarinnar stóð um tíma
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík en á ensku Reykjavík Film Festival. Hún hefur
einnig í nokkrum bréfum sagt sig arftaka KÍR. Þetta gerði hún í góðri trú en mun ekki

gera það héðan í frá þar sem forsvarsmenn KÍR eru greinilega ekki á eitt sáttir um að
hún megi kynna sig með þeim hætti. AKR harmar þennan leiða misskilning. (Stjórn
Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, 2004).

Alþjóðakvikmyndahátíðin í Reykjavík varð svo að lokum þekktari sem Reykjavík International
Film Festival eða RIFF, líka hérna heimafyrir. Hugmyndin kom frá Hrönn Marinósdóttur sem
áður hafði haldið vel heppnaða spænska kvikmyndahátíð í Reykjavík nokkrum árum áður.
Síðar vann hún að verkefni í MBA-námi við Háskólann í Reykjavík um það hvernig unnt væri
að reka alþjóðlega kvikmyndahátíð á Íslandi (Hrönn Marinósdóttir, 2004) og hefur hátíðin nú

verið haldin árlega síðan í nóvember 2004. Það sem aðskilur RIFF frá Kvikmyndahátíðinni í
Reykjavík eru verðlaunaafhendingar og ýmsir bransadagar eins og kvikmyndasmiðjan
Reykjavík Talent Lab. RIFF veitir t.d. Gullna lundann fyrir „uppgötvun ársins“ sem eru nýir
leikstjórar að kynna sín verk, þátttakendur í Reykjavík Talent Lab keppa um verðlaunin
Gullna eggið og einnig eru veitt verðlaun fyrir stuttmyndir, heimildarmyndir sem og sérstök
dómnefndarverðlaun (Reykjavik International Film Festival, e.d.).
Margar kvikmyndahátíðir hafa verið stofnaðar um heim allan til þess að sýna
innlendar kvikmyndir og á sama tíma reynt að stuðla að alþjóðavæðingu (Wong, 2011, bls.
45). Þótt hátt í 200 íslenskar kvikmyndir í fullri lengd væru framleiddar á árunum 1949-2017
(Hagstofan, 2018) hafa þær sjaldan verið í aðalhlutverki á kvikmyndahátíðum hér á landi.
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Hins vegar hafa fleiri styttri myndir verið framleiddar á Íslandi og hafa þær notið sín á hinum
ýmsu stuttmyndahátíðum á Íslandi. Stuttmyndadagar í Reykjavík voru haldnir árlega frá
1992-2002 og svo endurvaktir árið 2008 en þeir lognuðust loks út af árið 2012. Árið 2002 hóf
Reykjavík Shorts & Docs göngu sína og starfaði sú hátíð til 2014. RIFF hefur einnig verið
með stuttmyndir á sinni hátíð, Northern Wave hátíðin hófst 2007 og svo mætti lengi telja.
Kvikmyndahátíðir sem einblína á ákveðin þemu fóru einnig að birtast á þessari öld.
Skjaldborg er heimildarmyndahátíð á Patreksfirði og hefur hún núna verið haldin þrettán
sinnum, Gamanmyndahátíðin á Flateyri verður haldin í þriðja sinn núna í september og
Frostbiter: Icelandic Horror Film Festival verður haldin í fjórða sinn á Akranesi í janúar á

næsta ári.
Ég ræddi við aðstandendur Northern Wave, Iceland Documentary Film Festival,
Frostbiter og Gamanmyndahátíðarinnar á Flateyri og spurði hvers vegna þau ákváðu að
stofna kvikmyndahátíð. Svar þeirra allra var mjög svipað: það vantaði hátíð fyrir þær myndir
sem þau höfðu áhuga á eða voru að gera.
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3. Íslenskar hátíðir og íslenskt umhverfi
Margt getur haft áhrif á velgengni hátíða og kvikmyndahátíðarfræðin gerir þeim þáttum góð
skil. Í þessari ritgerð mun ég sérstaklega skoða þann þátt sem snýr að landfræðilegri
staðsetningu hátíða. Þegar velja skal milli þessara 8.000 hátíða sem eru til í heiminum þá
þarf að skoða, bera saman og útiloka staðsetningar sem ekki eru nógu spennandi eða
"kynþokkafullar" (Julian Stringer, 2001, bls. 138). Vinsældir Íslands sem áfangastaðar
ferðamanna síðastliðinn áratug hafa örugglega ekki farið framhjá neinum og ætti landið sjálft
að vera nógu spennandi staðsetning skv. útilokunaraðferð Stringer. Stærsta hátíðin hér á
landi er í Reykjavík en ég ákvað að athuga hvernig hátíðir á landsbyggðinni hafa gengið,
hvað væri að virka og hvað mætti betur fara. Ég skoðaði kvikmyndahátíðafræði, ræddi við
aðstandendur nokkurra kvikmyndahátíða og fór í sérstakt samstarf við
hryllingsmyndahátíðina Frostbiter sem haldin er á Akranesi. Þar sem ég er sjálf með
bakgrunn í greinaskrifum fyrir ferðamannavef nýtti ég reynsluna og upplýsingarnar sem ég
aflaði mér til þess að bæta og búa til gott efni fyrir vef hátíðarinnar: http://frostbiter.is/.

3.1. Saga Frostbiter: Icelandic Horror Film Festival
Frostbiter er fyrsta hryllingsmyndahátíðin á Íslandi og ein af fáum kvikmyndahátíðum á
Íslandi yfirhöfuð sem einblínir á ákveðna kvikmyndagrein (e. genre). Stofnendur hátíðarinnar
eru hjónin Lovísa Lára Halldórsdóttir og Ársæll Rafn Erlingsson. Þau eru bæði útskrifuð úr
Kvikmyndaskóla Íslands, Lovísa sem leikstjóri og handritshöfundur og Ársæll sem leikari.
Bæði Lovísa og Ársæll eru miklir aðdáendur hryllingsmynda og eftir að hafa mætt á
nokkrar íslenskar kvikmyndahátíðir tóku þau eftir því að það var enginn vettvangur hér fyrir
kvikmyndagerðamenn sem búa til hryllingsmyndir. Þannig að þau tóku saman höndum og
stofnuðu Frostbiter.
Fyrsta hátíðin var haldin árið 2016 á Akranesi, þar sem hjónin eru búsett, en var ekki
mjög vel sótt. Samkvæmt Lovísu þá byrjuðu þau með miklu stærri hátíð en þau réðu við. Þau
voru með of marga viðburði sem þau gátu ekki almennilega sinnt og auglýstu ekki nógu vel.

Eflaust hafa borgarbúar einnig sett það fyrir sig að keyra þennan spöl á hátíðina og ekki
getað neytt áfengis án þess að verða strandaglópar í bænum. Með árunum hefur aðsókn þó
aukist og fleira fólk frétt af hátíðinni. Þau vonast til að þessi aukning haldi áfram á næstu
hátíðum.
Lovísa og Ársæll ákváðu að halda ekki Frostbiter hátíð árið 2019 en hátíðin mun snúa
aftur í janúar 2020. Fyrri ár hafði Frostbiter hátíðin verið haldin seinnipartinn í nóvember.
Ástæðan var einfaldlega sú að það var eini tíminn sem hátíðarhaldarar voru lausir. Hins
vegar sáu þeir fljótt að þessi tímasetning var ekkert sérstaklega hentug. Aðventan er að
ganga í garð á þessum tíma og því þurftu Lovísa og Ársæll að skila þeim sölum snemma
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sem Akraneskaupstaður lánaði þeim. Ekki var hægt að flýta dagsetningunni því þá er
Northern Wave hátíðin haldin og vildu haldarar ekki vera með sína hátíð á sama tíma. Af
þessum ástæðum var ákveðið að fresta hátíðinni þar til í janúar.
Frestun hátíðarinnar gerir það að verkum að meiri tími vinnst til að skipuleggja og
undirbúa hátíðina og eru áform um að nýta þessa ritgerð og kenningar í
kvikmyndahátíðafræðum til þess að halda góða hátíð, ekki bara núna árið 2020 heldur einnig
um ókomna framtíð.

3.2. Vefsíða
Vefsíða fyrir fyrstu Frostbiter hátíðina 2016 var búin til á stuttum tíma af nema í tölvunarfræði.
Þar sem síðan var gerð í flýti var lítið sem ekkert hugsað út í vefhönnun, notendaviðmót,
leitarvélabestun eða annað sem lokkað gæti nýja gesti á síðuna og haldið þeim þar.
Upphaflegu síðunni var eingöngu ætlað að fræða gesti hátíðarinnar lítillega um þær
kvikmyndir sem sýndar voru og láta þá vita ef dagskrá hátíðarinnar breyttist. Ákveðið var að
gefa vefsíðunni andlitslyftingu fyrir hátíðina 2020 til þess að gefa hátíðinni fagmannlegra
yfirbragð.
Þegar ákveðið leitarorð er slegið inn á Google birtast fjölmargar niðurstöður frá
fjölmörgum vefsíðum. Hvar vefsíðan eða greinin þín birtist í þessari röð skiptir máli og hafa

margar fræðigreinar verið gefnar út um mikilvægi fyrstu stöðu á leitarvélum eða SERP (e.
search engine result page). Cristina I. Font-Julian, José-Antonio Ontalba-Ruipérez og
Enrique Orduña-Malea sýndu fram á það í könnun frá 2018 að það er stór munur á fyrstu og
síðustu niðurstöðu á fyrstu síðunni í SERP (2018) og samkvæmt greinagerð frá Chitika
Insights, auglýsingafyrirtæki sem sérhæfði sig í leitarvélum, er einnig mikill munur á milli
fyrsta og annars sætis; 33% af þeim sem leita að ákveðnu leitarorði velja það sem er í fyrsta
sæti en aðeins 18% velja annað sætið (2013).
Þegar fólk leitar að einhverju leitarorði birtast oftast tvær gerðir af niðurstöðum: lífræn
leit (e. organic search) sem birtist í gegnum algóritma Google og borguð leit (e. sponsored
search), þ.e. auglýsingar. Frostbiter notar efnismarkaðssetningu (e. content marketing) til
þess að auglýsa sig en ekki borgaða leit eða borgaðar auglýsingar. Það þýðir að til þess að
Frostbiter hátíðin heltist ekki úr lestinni við niðurröðun á leitarvélasíðum þurfa hátíðahaldarar
að leggja mikið upp úr ritun greina sem hægt er að deila á samfélagsmiðlum eða finna á
Google í gegnum lífræna leit.
Að framansögðu er ljóst að það er ekki einungis nauðsynlegt að heimasíður
kvikmyndahátíða líti vel út heldur þurfa þær einnig veita góðar upplýsingar fyrir væntanlega
gesti, kvikmyndagerðarmenn, fjölmiðla eða aðra sem vilja fræðast um hátíðina. Alexander
Bleier, Colleen M. Harmeling, and Robert W. Palmatier halda því fram í grein sinni „Creating
Effective Online Customer Experiences“ að mikilvægi vefhönnunar sé alltaf að aukast og
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velgengni seljenda fari eftir því hvort þeir nýti vel hönnunina nægilega vel til þess að búa til
gott notendaviðmót sem skili ekki aðeins upplýsingum til neytenda heldur skemmti einnig
(2019). „Seljandinn“ í þessu tilfelli eru hátíðahaldarar og „varan“ er hátíðin.

3.2.1. Vefstefna
Vefstefna er sá grunnur sem allir vefir þurfa að byggja á og svipar henni mikið til
ritstjórnarstefnu tímarita og dagblaða. Vefstefnan tekur til greina markmið fyrirtækisins eða
hátíðarinnar í þessu tilfelli og birtir efni sem styður markmiðið. Samkvæmt Bókinni um Vefinn
eftir Sigurjón Ólafsson, þarf að hafa þrennt í huga varðandi markmið og markhópa:
1. Markmið fyrirtækisins þurfa að vera ljós
2. Markmið vefsins þarf að vera skýrt
a. Hvers vegna er þessi vefur til?
b. Hvaða markmiðum á hann að ná?
c. Hvernig á þetta tiltekna verkefni að aðstoða við að ná þessum markmiðum?
3. Skilgreining á helstu markhópum
(2015, bls. 39)
Markmið Frostbiter hátíðarinnar er svipað og markmið flestra annarra

kvikmyndahátíða: að gefa áhorfendum tækifæri til þess að að sjá kvikmyndir sem það hefði
annars ekki tækifæri til að sjá og veita kvikmyndagerðarmönnum vettvang til þess að sýna
verk sín. Eftir að hafa rannsakað aðrar hátíðir og þau vandamál sem hrjá Frostbiter varð mér
einnig ljóst að vefstefna Frostbiter ætti auk þess að hafa það að markmiði að auka vægi
Akraness og umhverfis sem menningar- og ferðamannastaðar.
Til þess að ná þessum markmiðum mun vefsíða Frostbiter fá andlitslyftingu og í
hönnuninni verður tekið mið af mörgum kenningum Steve Krugs. Einnig mun Frostbiter
vefsíðan leitast við að styrkja sig á sviði SERP með því að bæta gæðaefni á síðuna. Ég mun
fjalla meira um það í næstu köflum.

Samkvæmt Sigurjóni Ólafssyni þarf síðast en ekki síst að hafa í huga hver
markhópurinn er. Markhópur Frostbiter, bæði hátíðarinnar og vefsíðunnar, eru unnendur
hryllingsmynda, hvort sem þeir eru kvikmyndagerðarmenn sem búa slíkar myndir til eða
einfaldlega þeir sem finnst gaman að horfa á þær. Lovísa Lára bendir í viðtalinu sínu á að
hátíðin sé nefnd eftir B-myndinni Frostbiter: Wrath of the Wendigo sem gefin var út árið 1995
og á meðal atriða í henni er eitt þar sem chili con carne-réttur vaknar til lífsins ræðst á
sumarbústaðagesti. Frostbiter hátíðin, rétt eins og myndin, tekur sig því ekki of alvarlega.
Þar sem mikill fjöldi ferðamanna sækir Ísland heim vonumst við einnig til þess að geta náð til
þess stóra markhóps, óháð kvikmyndasmekk.
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3.2.2. Útlit
Fyrsta verk í síðuuppfærslunni var að skipta um þema. Wordpress, sem hýsir síðuna, býður
upp á mörg þemu sem hægt er að breyta og aðlaga að þörfum hverrar og einnar síðu. Stefán
Birgir Stefánsson er vefsíðuhönnuður Frostbiter og valdi hann þema sem nefnist Jupiter. Það
þema fær einkunnina 93% frá vefsíðunni Pingdom.com sem mælir hraða vefsíðna sem er
86% hraðar en aðrar vefsíður (Jones, 2019). Samkvæmt rannsókn sem Google gerði árið
2018, fóru 53% af þeim sem vöfruðu um netið í síma af síðu sem tók lengur en þrjár
sekúndur að hlaða (An, 2018). Í júlí það ár ákvað Google líka að breyta algóritmanum sínum
þannig að nú tekur hann einnig mark á hraða þegar kemur að röðun (e. ranking). Ef
Frostbiter síðan á að „ranka“, þ.e. birtast á fremstu síðu Google, er mikilvægt að hún hlaðist
hratt.
Steve Krug, sérfræðingur í notendaviðmótum segir í bók sinni Don't Make Me Think!
Revisited, að mikilvægt sé einmitt að láta notendurna ekki hugsa of mikið (2014). Ákveðið var
að láta uppsetninguna á síðunni vera einfalda í samræmi við þær kenningar Krugs að láta
notendur ekki hugsa of mikið. Það var talið nauðsynlegt að hafa síðuna á ensku þar sem
hlekk á síðuna má finna á FilmFreeway og margir erlendir gestir sækja hátíðina. Þar sem öll
vinna við síðuna er unnin í sjálfboðastarfi þá var ákveðið að hafa hana einungis á ensku til að

byrja með, svo ekki þurfi leggja meiri vinnu í að þýða eða skrifa nýtt efni.

3.2.3. Leitarvélabestun
Samkvæmt Jellyfish Training, fyrirtæki sem sér um að halda námskeið í stafrænni
markaðssetningu um heim allan, þá skiptir það máli hversu mikið efni þú ert með á síðunni
þinni. Því meira af gæðalegum síðum um eitthvað ákveðið málefni, því líklegra er að
einstakar síður muni birtast efst í leitarvélaniðurstöðum. Google horfir ekki aðeins á einstakar
síður þegar það ákveður vægi á SERP heldur þarf vefsíðan að sýna fram á yfirráð á ákveðnu
sviði (2018). Samkvæmt þessum athugunum var ákveðið að skrifa nokkrar greinar um vel
valin efni til birtingar á Frostbiter síðunni. Þannig væri séð til þess að finna megi gæðalegt
efni (e. content) á síðunni sem Google getur hæglega fundið.
Samkvæmt Jellyfish Training notar Google algóritma sem „les“ efnið á síðunni. Því
þarf að passa að efnið sé viðeigandi og innihaldi nokkur lykilhugtök eða leitarorð (e.
keywords) ásamt samheitum orðanna og skyldum orðasamböndum. Allt þetta þarf að sýna
að niðurstaðan sem birtist á Google sé svarið við því sem leitað var að (2018).
Jellyfish Training bendir einnig á að það þurfi að vera auðvelt að lesa efnið. Við ritun
greinanna verður því lögð áhersla á stuttar málsgreinar og setningar til þess að gera textann
læsilegri auk þess sem passað verður upp á stafsetningu og málfræði. Vefsíðan Search
Engine Land, sem sérhæfir sig í að veita efni fyrir stafræna markaðssetningu segir að jafnvel
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þótt Google leitarsíðan sé ekki farin að horfa enn til mynda og myndbanda þá sé vert að
greinar innihaldi slíkt efni þar sem Google virðist stefna í þá átt (Parker, 2019). Samkvæmt
bæði Jellyfish Training og Search Engine Land farnar löngum greinum betur en þeim styttri á
Google og er meira deilt á samfélagsmiðlum (2018, og Lincoln, 2015).
Jellyfish Training bendir einnig á mikilvægi tengla (e. links) til þess að ná athygli
Google. Mikilvægt sé að tengja greinar á Frostbiter síðunni sín á milli (e. internal linking) en
einnig á aðrar síður (e. external linking). Það eykur mikilvægi vefsvæðisins í augum Google
(2018, bls. 24).

3.3. Viðtöl við stjórnendur annarra hátíða
Viðmælendur mínir fyrir þessa ritgerð voru þau Dögg Mósesdóttir, stjórnandi Northern Wave
hátíðarinnar sem haldin er á Rifi á Snæfellsnesi, Eyþór Jóvinsson annar stjórnandi
Gamanmyndahátíðarinnar á Flateyri og Lovísa Lára Halldórsdóttir, stjórnandi Frostbiter
Icelandic Horror Film Festival á Akranesi. Auk þess sendi ég spurningalista á þau Ingibjörgu
Halldórsdóttur, stjórnanda Iceland Documentary Film Festival sem einnig er haldin á
Akranesi og Halldór Óla Gunnarsson, stjórnanda Borgarnes Film Freaks.
Ég ræddi jafnframt við þrjá kvikmyndagerðarmenn: Sigríði Báru Steinþórsdóttur,
Margréti Buhl og Mark Brown sem öll hafa sent kvikmyndir á hátíð. Í viðtali mínu við Lovísu

Láru komu fram upplýsingar frá sjónarhorni kvikmyndagerðarmanns sem mér fannst
áhugaverðar og því vildi ég einnig fræðast meira um viðhorf þeirra sem senda myndir á
hátíðir.
Gamanmyndahátíðin á Flateyri er ein af fáum hátíðum sem einblínir á ákveðna
kvikmyndagrein (e. genre) og taldi ég áhugavert að ræða við Eyþór um hvernig það hefur
gengið að vera með svona sérhæfða kvikmyndhátíð. Einnig er sú hátíð í mestri fjarlægð frá
höfuðborginni og ef til vill ekki á allra færi að koma sér til og því fróðlegt að vita hvernig
aðsóknin hefur verið á þessa hátíð.
Northern Wave er stuttmyndahátíð sem hefur verið starfandi í tólf ár og nefndu nokkrir
viðmælendur mínir hana þegar þeir töluðu um innblástur og flestir höfðu mætt á hátíðina
sjálfa. Sú hátíð var fyrst haldin á Grundarfirði en hefur nú fært sig yfir í litla þorpið Rif á
Snæfellsnesi. Í viðtalinu við Dögg var varpað ljósi á það hvernig hátíðin hófst, hvernig hún
hefur þróast á þessum tólf árum og hverjir helstu erfiðleikarnir hafa verið við að halda hátíð
gangandi svona lengi.
Iceland Documentary Film Festival eða IceDoc var haldin í fyrsta sinn í ár og langaði
mig að bera hana saman við Frostbiter þar sem þær eru báðar haldnar á Akranesi.
Borgarnes er einnig í nálægð við Akranes og því talaði ég við aðstandendur Borgarnes Film
Freaks. Ég sendi Ingibjörgu Halldórsdóttur og Halldór Óla Gunnarsson spurningalista þar
sem þau komust ekki til þess að hitta mig.
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Lovísa Lára varpaði ljósi á helstu vandamál Frostbiter og hvernig staðsetningin hefur
haft áhrif á mætingu. Einnig veitti hún mér smá innsýn inn í hugarheim
kvikmyndagerðarmanna þegar þeir ákveða á hvaða hátíðir þeir senda myndirnar sínar, þar
sem hún hefur einnig sem kvikmyndagerðarmaður sent nokkrar myndir á hátíðir. Nýjasta
myndin hennar, Fyrirgefðu, er nýbúin að ljúka hringrás þar sem hún ferðaðist aðallega milli
hátíða sem einblína á LGBTQ+ málefni.
Sigríður Bára útskrifaðist frá Kvikmyndaskóla Íslands í fyrra og hefur sent tvær myndir
inn á hátíðir, bæði hérna heima og erlendis. Margrét útskrifaðist úr sama skóla 2014 og hefur
einnig sent tvær myndir á hátíðir. Mark Brown hefur starfað sem kvikmyndagerðarmaður í

London í mörg ár. Hann er einn af þeim sem sendu mynd inn á fyrstu Frostbiter hátíðina og
því þótti mér sjónarhorn hans mikilvægt. Hann er í augnablikinu að skrifa kvikmyndahandrit í
fullri lengd í Englandi og því sendi ég spurningarlista á hann.
Ég útbjó staðlaðan spurningalista fyrir alla þar sem ég spurði hátíðahaldara hvaðan
hugmyndin kom, af hverju þeir héldu hátíðina á Borgarnesi/Akranesi, o.s.frv. Ég spurði einnig
hvort staðsetningin hefði einhver áhrif á mætingu og hverjir helstu erfiðleikarnir hafa verið. Ég
spurði þá sem ég tók viðtal við fleiri spurninga enda gat ég byggt þær á svörum þeirra.
Ég spurði Sigríði Báru, Margréti og Brown hvernig þau velja á hvaða hátíðir þau
senda kvikmyndirnar sínar og hvað það gerir fyrir þau sem kvikmyndagerðarmenn að fá

kvikmynd samþykkta inn á hátíð. Ég spurði líka hvað þau græða á því að mæta á
kvikmyndahátíð og hvað þau myndu vilja fá út úr upplifuninni að mæta á kvikmyndahátíð.
Í kaflanum um sögu kvikmyndahátíða á Íslandi hef ég bætt inn svörum hátíðahaldara við
spurningunni „hvaðan kom hugmyndin að hátíðinni?“ þar sem öll svörin voru á svipaða leið:
„því það vantaði“.

3.4. Staðsetning hátíða
Staðsetning kvikmyndahátíða spilar mikið inn í það hvernig hátíðir mótast og þróast.
Feneyjarhátíðin var t.d. haldin til þess að sýna heiminum fasistaríki Mussolinis. Margar
kvikmyndahátíðir á Íslandi hafa sérstakan flokk fyrir íslenskar kvikmyndir til þess að sýna
gestum hátíðanna hvernig kvikmyndir Íslendingar eru að gera. Það er þó borgin frekar en
þjóðin sem mótar sjálfsmynd kvikmyndahátíðarinnar samkvæmt de Valck og Loist (2009, bls.
187) og tekur Julian Stringer tekur undir það (2001, bls. 138). Niðurstöður rannsókna Ros
Derretts, Festivals & Regional Destinations: How Festivals Demonstrate a Sense of
Community & Place sýna einmitt að hátíðir geta verið aðdráttarafl fyrir staðina sem þær eru
haldnar á. Bæjarhátíðir eru t.a.m. birtingamynd af sjálfsmynd bæjarins og bjóða upp á leið til
þess að sýna sérstöðu bæjarins (2003).
Langflestir Íslendingar búa á höfuðborgarsvæðinu og stærsta hátíð landsins er einmitt
Reykjavík International Film Festival. Hins vegar er mikið af minni hátíðum vítt og breitt um
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landið, bæði lista- og bæjarhátíðum og eru sumar þeirra stór hluti af sjálfsmynd bæjarins.
Hátíðir eru einnig notaðar í ímyndarnotkun; orðin „Cannes“ og „kvikmyndahátíð“ haldast í
hendur, Höfn í Hornafirði er þekkt fyrir humar og þ.a.l. Humarhátíðina sína og það er varla
hægt að finna Íslending sem ekki kannast við Þjóðhátíð í Eyjum. Hátíðir geta því hjálpað til
móta vörumerki (e. brand) bæjar eða borgar.
Frostbiter er hryllingsmyndahátíð og jafnvel þótt bæjarstjórnin hafi tekið vel í
hugmyndina um að halda þessa hátíð, samkvæmt Lovísu, þá er ekki víst að þeir kæri sig um
að hátíðin hafi áhrif á bæjarímyndina. Þær hátíðir sem ég skoðaði eru heldur ekki orðnar hluti
af ímynd staðanna sem þær eru haldnar á. Ef til vill er ein ástæðan sú að þær hafa enn sem

komið er ekki langan líftíma fyrir utan Northern Wave sem er orðin tólf ára. Sú hátíð er haldin
í minnsta bæjarsamfélaginu, Rifi á Snæfellsnesi. Þorpið gæti vel nýtt sér frægð hátíðarinnar
til þess að auglýsa sig en þó er hvergi minnst á hana á þeim vefsíðum sem fjalla um og
ætlað er að kynna staðinn eins og t.d. síðu Markaðsstofu Vesturlands eða heimasíðu
Snæfellsbæjar (e.d.).
Hins vegar getur staðsetningin mótað hátíðina sjálfa og ímynd hennar. Flestir sem ég
ræddi við töluðu um sérstaka stemningu sem myndast á hátíðinni. Dögg, stjórnandi Northern
Wave, segir t.d.: „Fólk er saman þarna alla helgina og kynnist mikið betur og myndar sterkari
tengsl, þar sem það er ekkert annað í boði“. Hins vegar segir hún að heimamenn skilji ekki

alveg hvaða þýðingu kvikmyndahátíðin hefur og að fólkið sem býr þarna hafi engan
sérstakan áhuga á stuttmyndum. Hún segir að það sé ákveðin áskorun að gera hátíðina
aðgengilegri fyrir alla, bæði heimamenn og utanaðkomandi.
Gamanmyndahátíðin á Flateyri hefur ekki átt við þennan vanda að stríða. Eyþór
Jóvinsson segir að fólkið sem mætir á hátíðina séu aðallega heimamenn og þeir leikstjórar
sem eiga mynd á hátíðinni, sem flestir hverjir eru úr Reykjavík. Hann segir að utanaðkomandi
fólki sé að fjölga og að margir sem mæta séu „sumarbústaðalið“ sem væru hvort eð er að
heimsækja Vestfirði. Eyþór tekur í sama streng og Dögg varðandi stemningu en hann vill
eigna bænum ástæðuna en ekki gestunum, hann segir að „ákveðinn andi“ liggi yfir Flateyri
sem skapi gott andrúmsloft.
Iceland Documentary Film Festival hrósaði Akraneskaupstað fyrir að vera með góða
aðstöðu til þess að halda kvikmyndahátíð, t.d. kvikmyndahús. Ingibjörg, stjórnandi Ice Doc
segir einnig:

Gestir voru ánægðastir með sameiginlegar stundir í náttúrunni. Það að planta þeim í
þorpi úti á landi getur brugðið til beggja vona en við náðum að búa til eitthvað jafnvægi
þarna sem virkaði. Gestir voru því fullir þátttakendur í öllum hlutum hátíðarinnar, frá
spjallborðum að uppvaski. Akranes var að fá mjög jákvæða umfjöllun frá þeim öllum og
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það var eitt af því sem við lögðum út með. Að koma Akranesi á kortið sem
kvikmyndabæ

Ferðamannahliðin hefur alltaf verið hluti af kvikmyndahátíðum. Hátíðirnar í Cannes,
Feneyjum og Karlovy Vary eru haldnar í borgum sem voru vinsælir ferðamannastaðir fyrir.
T.d. var ein af ástæðunum fyrir því að Feneyjarhátíðin var haldin í september að lengja
ferðamannatímabilið í Feneyjum (de Valck, 2007, bls. 76). Stringer og Bosma benda báðir á
á að kvikmyndahátíðir séu einmitt tækifæri til þess að auka ferðamannastraum og þannig
efnahag borgar. Það þarf þó stöðugt að vera að auglýsa bæði borgina og nálæga staði sem

vert er fyrir ferðamenn að heimsækja (Stringer, 2001, bls. 141 og Bosma, 2015, bls. 71).
Frostbiter er ekki bara að leitast við að fá þá ferðamenn sem nú þegar eru á Íslandi til
þess að mæta á hátíðina. Í viðtölum mínum við kvikmyndagerðarmennina Margréti, Sigríði
Báru, Mark Brown og Lovísu, þá nefndu þau öll að staðsetningin hafi einnig áhrif á það hvort
þau sendi mynd inn á hátíð. Ef þetta er staðsetning sem þeim finnst spennandi, þá eru þær
líklegri til þess að senda myndina sína þangað. Lovísa segir t.d.:

Maður vill nýta sér þetta tækifæri. Oft eru þetta staðir sem ég hefði annars hugsað
mér að heimsækja og ef ég kemst inn á hátíð þar þá fer ég strax að skoða hversu

dýrt það er að fljúga þangað.

Brown tekur undir með henni og segir að ein af ástæðunum fyrir því að hann valdi Frostbiter
hafi verið sú að hann vildi nýta tækifærið til þess að heimsækja Ísland. Það var því ákveðið
að reyna að fjalla um bæði Ísland og Akraneskaupstað á vefsíðu Frostbiter.

3.4.1. Efnisval
Ef leitað er að nokkrum leitarorðum á Google Ads, þá kemur í ljós að fleiri einstaklingar leita
að orðatiltækinu „West Iceland“ en „Akranes“ og því mun texti á síðunni einnig nota það

leitarorð. Þær greinar sem við ákváðum að skrifa kölluðust „Top 7 Things to do in West
Iceland“ og „What to do in Akranes“.
Þar sem hátíðin er haldin á Akranesi ákvað ég að skoða hvernig kaupstaðurinn hefur
verið að auglýsa sig með því að skoða síðuna þeirra, Akranes.is, og einnig opinbera síðu
markaðsstofu Vesturlands, west.is. Bærinn virðist ekki hafa neitt ákveðið leitarorð sem kemur
upp í huga ferðamanna þegar þeir heyra staðinn nefndan á nafn, eins og „eldfjöll“ og
„lundar“ þegar talað er um Vestmannaeyjar (Rögnvaldur Guðmundsson, 2016). Báðar síður
tala um stærð bæjarins og að hann sé í stuttri akstursfjarlægð frá Reykjavík. Einnig nefna
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þau nokkra áhugaverða staði sem hægt sé að heimsækja. Frostbiter síðan mun því einblína
á náttúrufegurðina í kringum bæinn.
Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk í ferðamannaiðnaðinum. Flest ferðalög eru
kostnaðarsöm og þá sérstaklega fyrir erlenda gesti sem koma til Íslands. Áhættan er fólgin í
því að borga mikinn pening fyrir eitthvað sem er ekki þess virði. Fyrir tíma internetsins og
samfélagsmiðla var þessi áhætta enn meiri þar sem ekki var hægt að kynna sér staðina eins
auðveldlega fyrir fram. Ferðamannaiðnaðurinn er því mikið byggður á umtali (e. word of
mouth), þ.e. fólk heimsækir staði sem það hefur heyrt góða hluti um og samfélagsmiðlar hafa
auðveldað þetta umtal (Gretzel, 2018). Tilgangur greinanna á Frostbiter.is er ekki aðeins að

koma síðunni í hærra sæti á Google heldur einnig að hægt sé að deila efni þeirra reglulega á
samfélagsmiðlum eins og t.d. Facebook síðu Frostbiters. Þannig minnum við fólk á Frostbiter
hátíðina og auðveldum þannig fólki að deila efninu áfram. Johan Berger skoðar í bók sinni
Contagious: Why Things Catch On af hverju fólk deilir greinum og myndbrotum áfram. Hann
nefnir t.d. „hagnýtt gildi“ (e. practical value); að fólk deili áfram upplýsingum sem það heldur
að gagnist öðrum (2016). Þannig geta greinar eins og „Top 7 Things to do in West Iceland“ til
að mynda hjálpað þeim sem hyggja á ferðalög um Vesturlandið og freistað vinahóps þeirra í
leiðinni. Frostbiter hátíðin verður haldin í janúar og því munu greinarnar endurspegla leitarorð
sem tengjast vetri; „Where to see the Northern Lights?“, „Iceland in January“ og „All you need

to know about Iceland in Winter“. Þessi leitarorð auka líkurnar á því að vefsíðan Frostbiter
birtist í efstu niðurstöðum á Google og Bing þegar leitað er að þeim og greinarnar munu hafa
hagnýtt gildi fyrir væntanlega ferðamenn til landsins. Berger nefnir einnig hugtakið
„félagslegan gjaldmiðil“ (e. social currency); fólk deilir áfram því sem lætur það líta vel út.
Þetta fer allt eftir áhugamálum en þegar fólk deilir t.d. grein um hryllingsmyndir þá er það
vegna þess að það telur að öðrum, sem eru með sömu áhugamál, muni finnast efnið vera
flott eða sniðugt og þ.a.l. finnast manneskjan sem deildi því vera flott og sniðug (2016). Á
síðunni verður því einnig að finna nokkrar greinar um hrylling og hryllingsmyndir, eins og t.d.
„Best Icelandic Horror Monsters“, „Unlikely Horror Movie Scenarios“ eða annað álíka efni
sem eftirsóknarvert væri fyrir hryllingsmyndaaðdáendur að deila.
Eins og kom fram hér að framan í umræðu um kvikmyndahátíðir á Íslandi þá koma
þær og fara. Þetta á auðvitað ekki bara við um Ísland heldur allan heiminn. Ástæðurnar fyrir
því að kvikmyndahátíðir lifa ekki af geta verið margar en fjársvelti er stór ástæða, eins og
með upprunalegu Kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
Til þess að halda velli getur hátíð reynt að hækka í virðingarröð og reyna að vera hluti
af fleiri netkerfum. Minni áhætta er fyrir fólk að mæta á rótgrónar kvikmyndahátíðir því það
veit við hverju á að búast þegar það mætir (Stringer, 2015, bls. 138-9). Flestir hátíðahaldarar
sem ég ræddi við kvörtuðu undan erfiðleikum með að verða sér út um fjármagn.
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RIFF rukkar fyrir aðgangspassa og inn á einstakar myndir en þessar minni hátíðir
hafa yfirleitt ekki gert það. Forsvarsmaður Gamanmyndahátíðinnar sagðist ætla að prófa að
byrja að rukka inn í ár, hingað til hefur aðeins kostað inn á ballið sem þau halda. Lovísa
talaði um hversu erfitt það væri að átta sig á því hvar maður ætti að draga mörkin varðandi
aðgangseyri; hún vill ekki fæla gesti frá með aðgangseyri en meiri peningur þarf að koma inn
ef hátíðin á að ganga upp.
Áður en hægt er að rukka inn þarf að auka vægi Frostbiter með því að fá inn fleiri
gesti. Auk þess að gera bæði Akranes og Vesturlandið að spennandi ferðamannastað þá
getur gott umtal einnig aukið vægi hátíðarinnar. Margrét Buhl og Mark Brown töluðu bæði um

það að þau velji oft að senda myndir á hátíðir sem hafa gott orð á sér fyrir að vera
skemmtilegar, þar sem hægt er að mynda gott tengslanet.
Ég spurði kvikmyndagerðarmennina hvernig hátíðir geti gagnast þeim og nefndu allir
tengslanet. Þeim fannst mikilvægt að hátíðin skapaði einhvern vettvang þar sem
kvikmyndagerðarmenn gætu hist og rætt saman. Af þessum sökum verður fjallað sérstaklega
um pallborð og aðra viðburði fyrir fólk í þessum iðnaði á síðu Frostbiter.
Eftir að Cannes og fleiri hátíðir tóku stakkaskiptum í kringum árið 1970 hefur tilgangur
kvikmyndahátíða ekki aðeins verið að sýna áhorfendum kvikmyndir sem þeir fá annars ekki
tækifæri á að sjá, heldur einnig að veita nýjum listamönnum vettvang til þess að sýna hvað

þeir eru að sýsla. Eins og Brown nefnir í viðtalinu sínu þá fá kvikmyndir á minni hátíðum ekki
mikla athygli. Einhverjar fréttagreinar eru oft skrifaðar um þær en ekki kvikmyndirnar sem
taka þátt. Þess vegna mun síða Frostbiter einnig bjóða upp á kvikmyndagagnrýni eða stutta
umfjöllun um þær myndir í fullri lengd sem sýndar verða á hátíðinni. Þessum umfjöllunum er
ekki aðeins ætlað að bólstra síðuna með meira efni heldur er þetta gott tækifæri fyrir
kvikmyndagerðarmennina og aðra sem koma að myndinni til þess að dreifa gagnrýninni á
samfélagsmiðlum og auka þannig sýnileika Frostbiter síðunnar.
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4. Lokaorð
Í gegnum ritgerðarskrif þessi hef ég komist að mörgu um kvikmyndahátíðir á Íslandi og hefur
þekking mín á kvikmyndahátíðafræðum aukist gríðarlega. Með því að þekkja sögu
kvikmyndahátíða er hægt að skilja af hverju hátíðir eru eins og þær eru. Með því að ræða við
hátíðahaldara um sögu þeirra og þeirra erfiðleika er hægt að læra af mistökum og byggja
sterkan grunn fyrir hátíðir framtíðarinnar.
Staðsetning virðist spila stórt hlutverk í velgengni hátíða. IceDoc hátíðin hefur aðeins
verið haldin einu sinni á Akranesi þannig að enn er ekki hægt að meta hvort hún rekist á
sömu hindranir og Frostbiter. Gamanmyndahátíðin og Northern Wave hafa ákveðna
stemningu sem Rif og Flateyri virðast eiga stóran þátt í að skapa.
Við uppbyggingu vefsíðunnar sem ég endurgerði í tengslum við þetta verkefni hef ég
nýtt mér hugtök í kvikmyndahátíðafræði en einnig í ferðamála- og markaðsfræðum. Starf
ritstjóra textahöfunda er oft vanmetið við vefsíðugerð og virðist fólk ekki átta sig á mikilvægi
góðra textahöfundaþeirra. Skrif fyrir vef þarf þurfa ekki eingöngu að vera fræðandi og miðla
helstu upplýsingum heldur þurfa þau að geta haldiða athygli lesenda. Einnig þarf að skrifa
textann með leitarvélabestun í huga en þó ekki gera það á of augljósan hátt því skrifin eru
fyrst og fremst til fróðleiks og skemmtunar fyrir lesendur.
Í ferlinu sem ég fór í gegnum við að skrifa þessa ritgerð lærði ég margt sem á
eftir að nýtast mér í starfi og persónulegu lífi en einnig mun ég eflaust mæta á fleiri
kvikmyndahátíðir framvegis og sjá þær í nýju ljósi.

29

Heimildaskrá
Aldrei framar kvikmyndahátíð Listahátíðar – Ný og betri kvikmyndahátíð. (1994, 28.
september). Helgarpósturinn, bls. 25. Sótt af http://timarit.is/
An, D. (2018). Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page
speed. Sótt 5. ágúst af https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/datameasurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/
Arnaldur Indriðason. (1993, 3. október). Kvikmyndahátíð í bæ. Morgunblaðið, bls. 12B. Sótt
af http://timarit.is/
Á. T. (1977, 29. september). Kvikmyndahátíð í Reykjavík á næsta ári: Þekktir
kvikmyndafrömuðir koma í heimsókn, Dagblaðið, bls. 8. Sótt af http://timarit.is/
Berger, J. (2013). Contagious: Why Things Catch On. New York: Simon & Schuster
Biskind, P. (2004). Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance, and the Rise of
Independent Film. Stóra Bretland: Bloomsbury

Björn Ingi Hrafnsson. (2003). Ljósin slökkt og filman rúllar: Saga Félags sýningarmanna við
kvikmyndahús og þróun kvikmyndasýninga á Íslandi frá 1903 til vorra daga. Reykjavík. Sótt
af https://www.rafis.is/fsk/bokin/
Bleier, A. Harmeling, C. M., & Palmatier, R. W. (2019). Creating Effective Online Customer
Experiences. Journal of Marketing, 83(2), bls. 98–119.
https://doi.org/10.1177/0022242918809930
Bosma, P. (2015). Film Programming - Curating for Cinemas, Festivals, Archives. London og
New York: Wallflower Press
Cannes. (2013). History of the Cannes Film Festival. Sótt 29. júlí 2019 af
http://www.cannes.com/en/festival-de-cannes/history-of-the-cannes-film-festival.html
Chitika Insights. (2013). The Value of Google Result Positioning. Sótt af
http://info.chitika.com/uploads/4/9/2/1/49215843/chitikainsightsvalueofgoogleresultspositioning.pdf
de Valck, M., (2007). Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia.
Amsterdam: Amsterdam University Press
de Valck, M. og Loist, S., Film Festival Research Network. (2017). Forsíða. Sótt 5. ágúst
2019 af http://www.filmfestivalresearch.org/

30

de Valck, M. og Loist, S. (2009). Film Festival Studies: An Overview of a Burgeoning Field. Í
D. Iordanova, og R. Rhyne (ritstjórar) Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit (bls.
179-215). St. Andrews: St. Andrews Film Studies
Derrett, R. (2003). Festivals &amp; Regional Destinations: How Festivals Demonstrate a
Sense of Community & Place. Rural Society 13(1), bls. 35-53 DOI: 10.5172/ rsj.351.13.1.35
Festival International du Film de Cannes Règlement, 20. september 1949. Sótt 5. júlí, 2019
úr skjalasafni Marché du Film af https://www.marchedufilm.com/en/
FIAPF. (e.d.). International Film Festivals. Sótt af http://www.fiapf.org/intfilmfestivals.asp

Film Freeway . (e.d.). Browse Festivals. Sótt 5. ágúst 2019 af
https://filmfreeway.com/festivals
Font-Julian, C., Ontalba-Ruipérez, J. and Orduña-Malea, E. (2018). Hit count estimate
variability for website-specific queries in search engines. Aslib Journal of Information
Management, 70(2), bls. 192-213. https://doi.org/10.1108/AJIM-10-2017-0226
Gretzel, U. (2018) Tourism and Social Media. Í C. Cooper, V. Volo, W.C. Gartner og N. Scott
(ritstjórar) The SAGE Handbook of Tourism Management (bls. 415-432). Stóra Bretland:
SAGE Publications

„Gullbjörninn“ til Spánar. (1960, 17. ágúst). Tíminn, bls. 4. Sótt af http://timarit.is/
Hagener, M. (2007). Moving Forward, Looking Back: The European Avant-garde and the
Invention of Film Culture, 1919-1939. Amsterdam: Amsterdam University Press
Hagstofan. (2018). Tíundu hverri íslenskri langri leikinni kvikmynd leikstýrt af konu. Sótt af
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/midlun/islenskar-langar-leiknar-kvikmyndir-1949-2017/
H.E. (1965) Kvikmyndahátíðir [tímaritsgrein], Fálkinn, 38(27). bls. 35 og 50. Sótt af
http://timarit.is/
Hobbins, P. (2016). The Value of Film Festivals to Independent British Filmmakers. Sótt af
https://www.academia.edu/
Hrönn Marinósdóttir. (2004, 12. september). Frá Hefðarköttunum til Almódóvars - Hrönn
Marinósdóttir undirbýr endurreisn alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík [viðtal eftir
óþekktan höfund]. Morgunblaðið, bls. 8. Sótt af http://timarit.is/
Íslenzk kvikmynd fær erlenda viðurkenningu. (1969, 12. febrúar). Alþýðublaðið, bls. 4. Sótt
af http://timarit.is/

31

Jellyfish Training. (2018). Search Engine Optimisation [námskeiðabæklingur]. London:
Höfundur
Jones, M. (2019). Jupiter v6 Theme Review: The Next Generation of Jupiter. Sótt 5. ágúst af
https://wplift.com/jupiter-theme-review
Krug, S. (2009). Don't Make Me Think! Revisited, A Common Sense Approach to Web
Usability. Bandaríkin: New Riders
Kvikmyndahátíð í Reykjavík. (2004, 12. nóvember). Yfirlýsing frá Kvikmyndahátíð í Reykjavík
[fréttatilkynning]. Morgunblaðið, bls. 12. Sótt af http://timarit.is/
Kaufman, L. (2010, 15. apríl). Reel renegade TromaDance Film Festival returns to Jersey
[viðtal eftir Martin Tsai]. Sótt af
https://www.nj.com/entertainment/2010/04/reel_renegade_tromadance_film.html
La Biennale di Venezia. (2017). From the Beginnings until the Second World War 18931945. Sótt 29. júlí 2019 af https://www.labiennale.org/en/history/beginnings-until-secondworld-war
Lincoln, J. E. (2015, 28. september). The SEO And User Science Behind Long-Form Content
[bloggfærsla]. Sótt af https://searchengineland.com/seo-user-science-behind-long-formcontent-230721
Loist, S. (2016). The film festival circuit: Networks, hierarchies, and circulation. Í M. de Valck,
B. Kredell og S. Loist (ritstjórar) Film Festivals – History, Theory, Method, Practice (bls. 4964). Abingdon og New York: Routledge
Markaðsstofa Vesturlands. (e.d.). Hellissandur og Rif. Sótt 5. ágúst af:
https://www.west.is/en/west-iceland-regions/hellissandur-rif
Moine, C. (2013). La Fédération internationale des associations de producteurs de films: un
acteur controversé de la promotion du cinéma après 1945. Le Mouvement Social, 243(2),
bls. 91-103. doi:10.3917/lms.243.0091.
Njörður P. Njarðvík (1984, 18. febrúar). Athugasemd vegna fréttar um aðsókn að
Kvikmyndahátíð [aðsend grein]. Morgunblaðið, bls. 15. Sótt af http://timarit.is/
Nornes, A. M. (2014). Yamagata-Asia-Europe: The International Film Festival Short Circuit. Í
D. Miyao (ritstjóri) The Oxford Handbook of Japanese Cinema (bls. 245-262). Oxford og New
York: Oxford University Press

32

Oddný Þóra Óladóttir. (2018). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Sótt 5. ágúst af
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2018/juli/ferdatjonustaa-islandi-i-tolum-2018.pdf
Ostrowska, D. (2016). Making film history at the Cannes film festival. Í M. de Valck, B.
Kredell og S. Loist (ritstjórar) Film Festivals - History, Theory, Method, Practice (bls. 18-33).
Abingdon og New York: Routledge
Parker, P. (ritstjóri). (2019). The Periodic Table of SEO factors 2019. Sótt af
https://searchengineland.com/

Pétur Valsson. (2009). Kvik Mynd List – Tilraunakvikmyndir á Íslandi 1955-1985 (BA-ritgerð).
Háskóli Íslands, Reykjavík
Rögnvaldur Guðmundsson. (2016). Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016. Sótt af
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/ferdamenn_ibuar_veyjar_2016/$file/Fer%C3%B0a
menn%20og%20%C3%ADb%C3%BAar%20%C3%AD%20Vestmannaeyjum%202016.pdf
Salka Valka, 79 og Skikkjan sýndar. (1969, 15. mars). Tíminn, bls. 10 og 12. Sótt af
http://timarit.is/
Sigurjón Ólafsson. (2015). Bókin um Vefinn – Sjálfhjálparkver fyrir metnaðarfulla vefstjóra.
Reykjavík: Iðnú
Skarphéðinn Guðmundsson. (1996). Skemmtanir fyrir fólkið: kvikmyndasýningar í Reykjavík í
hálfa öld (BA-ritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík
Snæfellsbær (e.d.) Rif. Sótt 5. ágúst af:
http://snaefellsbaer.is/default.asp?sid_id=49631&tre_rod=005|002|&tId=1
Stjórn Alþjóðlegrar Kvikmyndahátíðar í Reykjavík. (2004, 13. nóvember). Að gefnu tilefni
[fréttatilkynning]. Morgunblaðið, bls. 57. Sótt af http://timarit.is/
Stringer, J. (2001). Global Cities and International Film Festival Economy. Í M. Shiel og T.
Fitzmaurice (ritstj.) Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, (bls.
134-144). Oxford: Blackwell
The best travel discoveries of 2018: chosen by Guardian writers. (2018, 22. desember). The
Guardian. Sótt 5. ágúst af: https://www.theguardian.com/travel/2018/dec/22/best-traveldiscoveries-of-2018-guardian-writers
Thor Vilhjálmsson (1974, 15. júní). Á ekki að vera eins og flugeldasýning – að allt sé búið
þegar rakettunum er skotið [viðtal eftir A. Bj.]. Dagblaðið, bls. 23. Sótt af http://timarit.is/

33

Verðlaunaveiting fyrir beztu íslenzku myndina á kvikmyndahátíð listahátíðar í Reykjavík.
(1977, 29. september). Morgunblaðið, bls. 21. Sótt af http://timarit.is/
Wong, C. (2011). Film Festivals: Culture, People, and Power on the Global Screen. New
Brunswick, New Jersey og London: Rutgers University Press
Þorkell Ágúst Óttarsson. (2001). Nokkuð gott en djörfung vantaði. Land og synir, 7(6), bls. 5.
Sótt af http://timarit.is/

34

Viðaukar
Viðauki 1: Skjáskot af vefsíðu Frostbiter
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Viðauki 2: Lovísa Lára Halldórsdóttir - Frostbiter og kvikmyndagerð
Af hverju ferðu á hátíðir?
Oft er það bara forvitni. Stundum hefur maður heyrt af einhverjum öðrum
kvikmyndagerðarmanni sem er að gera eitthvað gott og maður vill skoða það. Stundum er
maður forvitinn að sjá hvað hinir eru að gera þannig að maður mætir á allar íslensku
sýningarnar. Ég hef uppgötvað að maður lærir rosalega mikið af því hvað sjá aðrir eru að
gera. Ég fæ alltaf mjög mikinn innblástur að fara á svona hátíðir.

Bæði á innlendu og erlendu hátíðunum?
Það er náttúrulega allt önnur upplifun. Það er allt annar heimur, t.d. í Bandaríkjunum, New
York. Allt önnur stemning. Mikið af sleikjuskap þar. Mín upplifun af hátíðinni í New York, var
eins og allir vildu láta allt líta vel út, eins og við værum á Óskarsverðlaunahátíðinni. Á meðan
hér á Íslandi og norrænum löndum er þetta meira „indie“. Maður er meira spenntur að hitta
hvort annað þar því maður vill finna tengiliði til að „pick their brain“. Þarna [í New York] þá
fannst engum áhugavert hvað maður var að segja, það vildu bara allir skiptast á
nafnspjöldum og vera stórir karlar. Það virtist ekki vera rosa mikill áhuga á annarra manna
verkum.
Myndirnar mínar hafa komist inn á nokkrar hátíðir erlendis og þó ég hafi ekki mætt þá

hef ég fengið að fylgjast með í gegnum tölvupósta og pósta á samfélagsmiðlum. Þannig
getur maður séð stemninguna á hátíðinni. Þegar myndin er komin inn á hátíð þá þarf maður
að senda henni eitthvað fréttaefni og í staðinn fær maður að fylgjast með hvernig
[kvik]myndin er auglýst og stundum sér maður líka [ljós]myndir frá hátíðinni. Fyrir Frostbiter
sendi ég kvikmyndagerðarmönnum tölvupóst eftir hátíðina til að láta þá vita hvernig gekk.
Þannig getur fólk sem ekki mætt fylgst með.

Finnst þér það mikilvægt?
Rosalega mikilvægt. Ég hef fengið tölvupóst um að myndin mín hafi komist inn á hátíð en svo

heyri ég ekkert meira. Það vantar alveg: „myndin þín verður sýnd þarna” eða „við þurfum
sýningareintakið“ eða „við þurfum fréttaefni“, „við þurfum að vita hvort þú ætlar að koma“, „við
ætlum að bjóða upp á gistingu“ eða eitthvað svoleiðis. Ég hef alveg margoft fengið staðlaðan
tölvupóst um að myndin sé komin inn og svo bara ekkert. Svo er hátíðin búin og maður er
ekki 100% viss um hvort myndin hafi verið sýnd eða ekki. Þá fer maður að spá hvort þetta
hafi verið eitthvað svindl. En svo eru aðrar hátíðir sem maður er í mjög góðum samskiptum
við og fær nýjustu upplýsingar um hvernig hafi gengið. Kannski vann ég verðlaun og
stundum fæ ég sendar [ljós]myndir frá hátíðinni. Það er rosalega skemmtilegt og ég kann að
meta það. Ég geri það fyrir Frostbiter, sendi smá upplýsingar um hvernig hafi gengið.
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Þegar þú færð upplýsingar frá öðrum hátíðum um hvernig hafi gengið ertu þá líklegri
til að senda aftur á þær?
Algjörlega. Ef ég fæ góðar viðtökur þá sendi ég aftur og reyni að halda góðum samskiptum
við þá hátíð. T.d. Winter hátíðin í New York leyfði mér að senda inn frítt því ég hafði átt mynd
á hátíðinni áður. Reyndar ef maður spyr þá fær maður oft að senda inn frítt á hátíðir. Þetta
gjald sem er á FilmFreeway er sjaldan til þess að græða peninga heldur til þess að sía út
myndir sem passa ekki inn á hátíðina. Nú þegar erum við komin með yfir 300 myndir og
margar þeirra eru ekki hryllingsmyndir, samt erum við með gjald. Ég vil ekki ímynda mér

hvernig þetta væri ef það væri frítt inn. Sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eiga oft ekki mikinn
pening þannig að gjaldið til að senda inn á hátíðir er eitthvað sem þarf að hugsa um. En það
er líka hægt að senda bara á þessar sem eru fríar. Ég geri það, sendi á allar fríu hátíðirnar
og vel mér svo nokkrar sem ég þarf að borga fyrir.

Hvernig velur þú þessar sem þú þarft að borga fyrir?
Það fer svolítið eftir hvernig myndin er. Síðasta myndin sem ég gerði er mynd um lesbíur og
það eru bara kvenleikarar í henni þannig að ég sendi aðallega á feminískar hátíðir og
LGBTQ+ hátíðir.

En hinar myndirnar sem þú hefur gert?
Eins og með Smástirni, þá var ég aðallega að senda á þær hátíðir sem ég hafði heyrt
eitthvað um. Svo fór maður á FilmFreeway og las sér til um hátíðirnar. Stundum finnst manni
bara myndin passa inn í stíl hátíðarinnar. Maður reynir að lesa úr textanum hvað þau eru að
biðja um og hugsar um það hvort myndin manns passar við lýsinguna.

Ég frétti að Kvikmyndaskóli Íslands sendir tölvupósta með hátíðum sem þeir telja
góðar. Er það eitthvað sem þú færð?

Ég hef ekki mikið kíkt á það. Ég held að þetta séu hátíðir sem hafa samband við
Kvikmyndaskólann. Þetta eru oft nemendakvikmyndahátíðir og maður vill kannski ekki
endilega fara á þannig hátíðir því þá skiptir engu máli hversu vel myndin þín gengur, hún er
alltaf með stimpilinn að vera nemendamynd. Það er kannski ekki góður stimpill til þess að
vera með af einhverri ástæðu.
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Þannig að mikið af þessu er „word of mouth“?
Já og þessar hátíðaveitur eins og FilmFreeway. Það er svo þægileg sía á henni. Maður
skrifar eitthvað leitarorð inn og maður fær allar hátíðir sem tengjast því orði. Svo skoðar
maður og sér hvort einhver stendur upp úr. Ég skoða hvort hátíðir heiti skemmtilegu nafni
eða er með flott vörumerki. Stundum hugsa ég „ég hef aldrei sýnt í þessari borg“ eða „mér
finnst þessi borg spennandi“ og þá vel ég hana því kannski myndi ég vilja fylgja myndinni
minni og koma með. Maður vill nýta sér þetta tækifæri. Oft eru þetta staðir sem ég hefði
annars hugsað mér að heimsækja og ef ég kemst inn á hátíð þar þá fer ég strax að skoða
hversu dýrt það er að fljúga þangað.

Hvað gerir það fyrir þig að komast inn á hátíðir?
Í raun allt sem þú getur sett á ferilskránna þína er gott fyrir styrki. Það er líka gott þegar fleiri
hafa séð myndirnar þínar. Ég hef oft fengið boð um að koma á hátíðir því einhver sá myndina
mína á annarri hátíð. Þú getur líka fengið sambönd ef þú mætir og stundum verðlaun. Það er
kannski ekki bókað að þú fáir styrk frá KMÍ þó þú komist á Cannes þá hjálpar þetta við aðra
styrki og byggir upp nafnið þitt.

Hvað finnst þér að hátíðir ættu að gera fyrir þig sem kvikmyndagerðarmanneskju?

Það er nauðsynlegt að hafa einhverja sem taka á móti þér, einhverja vinalega manneskju. Ég
hef farið á hátíð — sem er reyndar ekki lengur til — og þegar ég mætti á sýninguna mína þá
var enginn þarna frá hátíðinni, bara manneskja í miðasölunni sem vann hjá Bíó Paradís. Ég
vissi ekki hvort það ætti að vera Q&A eftir sýninguna og maðurinn í miðasölunni hafði enga
hugmynd. Ég reyndi að leita að einhverjum starfsmanni hátíðarinnar áður en ég fór inn í
salinn, bara til að heilsa, en sá engann. Ég sá aldrei neinn, ekki eftir myndina heldur. Hátíðir
eru samstarf haldara og kvikmyndagerðarmanna. Þú ert að koma með efni svo hægt sé að
halda hátíð og hátíðin er að hjálpa þér að koma þér áfram í bransanum.

Hvaðan kemur hugmyndin að Frostbiter?
Ég gerði sjálf hryllingsmynd sem ég sendi bæði á hátíðir hérna heima og erlendis. Ég mætti á
þær hátíðir hérna á Íslandi sem myndin komst inn á og eina hátíð erlendis. Munurinn var
svakalegur. Ég fann að þegar ég horfði á myndina mína á Northern Wave að flestir voru ekki
í stuði fyrir svona hryllingsmynd þar sem hún var sýnd á dagskrá með ýmsum dramamyndum
og heimildarmyndum. Margir hata hreinlega hryllingsmyndir. Það þarf að vera ákveðin
stemning svo að fólk geti horft á hryllingsmyndir og ég fann að þessi stemning var ekki þarna
á Northern Wave. Ég hef tekið eftir þessu þegar ég hef séð aðrar hryllingsmydir í svona
blandaðri dagskrá, það er ekki stemning fyrir þeim. Mér leið hálf ömurlega eftir að hafa sýnt
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hana þrátt fyrir að viðbrögðin við henni hafi verið ágæt. Ég sá hversu margir voru bara í engu
stuði fyrir hana. En svo fer ég út á hátíð þar sem eru bara hryllingsmyndir og þar var allt
önnur stemning. Mér leið allt öðruvísi eftir þá sýningu. Eftir að ég kom aftur heim þá talaði ég
um þetta við eiginmann minn og kvartaði undan því að það væri engin hryllingsmyndahátíð á
Íslandi. Íslendingar eiga margar drauga- og hryllingssögur þannig að ég hélt að kannski
myndi svona hátíð hvetja Íslendinga til þess að gera fleiri hryllingsmyndir. Ég talaði um þetta í
marga daga og loks varð eiginmaðurinn minn pirraður á mér og sagði "af hverju gerir þú
þetta ekki bara?". Þannig að ég ákvað bara að kýla á þetta.

Af hverju er hátíðin á Akranesi?
Ég ákvað snemma að halda ekki hátíðina í Reykjavík. Mér fannst vera nógu mikil
menningarflóra í Reykjavík og ég elska þessa stemningu sem myndast utanbæjar. Mig
langarði frekar að vera í náttúrunni. Ég held að þessi hátíð væri allt öðruvísi ef hún hefði
verið haldin í Reykjavík. Maðurinn minn er Skagamaður og við búum núna á Akranesi en ég
skoðaði einnig aðra staði áður en ég ákvað að halda hátíðina hérna. Ég var að reyna að
finna reimdasta stað á Íslandi. En það er svakalega flott bíóhús hérna, akkúrat við sjóinn þar
sem eru klettar og öldugangur. Svolítið „creepy“ fannst mér. Akranes er líka í akstursfjarlægð
frá Reykjavík. Það var að vísu galli þegar það þurfti að borga í göngin en ekki lengur.

Fannst þér einhver aukning eftir að það var hætt að rukka í göngin?
Já, ég tók strax eftir því en hátíðin var líka að verða þekktari. Fleiri komu og kíktu á einstaka
sýningu. Það er reyndar viss galli þar sem maður vill helst halda fólki allan tímann. Þetta er
ekki það langt frá bænum þannig að fólk getur kíkt á eina og eina sýningu en fáir eru að
redda sér gistingu fyrir alla hátíðina. Þannig að ef að við værum aðeins lengra frá Reykjavík,
eins og t.d. Grundarfirði, þá myndi fólk gera sér ferð til þess að mæta, finna gistingu og
svona. Það eru kostir og gallar við þetta.

Þið ætlið að halda áfram að vera á Akranesi?
Já ég held það. Ég hef oft hugsað um að halda þetta bara í Bíó Paradís en þá tapast svo
mikill sjarmi. Mér finnst líka mikilvægt að bjóða landsbyggðinni upp á eitthvað. Þ.e. að fólk
þurfi ekki að fara til Reykjavíkur ef það vill gera eitthvað menningarlegt.

Hvernig tók Akraneskaupstaður í hugmyndina?
Rosalega vel. Við byrjuðum á því að sækja um styrki og fengum jákvæð viðbrögð frá
Uppbyggingasjóði Vesturlands og Akraneskaupstað. Ég talaði við bæjarstjórann sem ætlaði
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að koma á fyrstu hátíðina til þess að veita verðlaun. Flestir voru spenntir fyrir hátíðinni þó þeir
sögðust reyndar ekki þola hryllingsmyndir.

En fólkið á Skaganum?
Það hefur ekki verið að mæta nóg. Flestir koma frá Reykjavík. Það er reyndar frekar
leiðinlegt því ég er að halda þessa hátíð til að reyna að koma með smá fjölbreytileika í
bæinn. Kannski rankar fólkið við sér fyrir næstu hátíð. Við ætlum að bjóða upp á
ljósmyndasamkeppni til að reyna að fá fleiri Skagamenn á hátíðina, það er ljósmyndaklúbbur
fyrir áhugamenn hérna.

Hverjir hafa helstu erfiðleikar verið?
Við höfum átt í erfiðleikum með staðsetningarnar, aðallega bara óheppni. T.d. bilaði
sýningarkerfi Bíóhallarinnar rétt fyrir hátíðina í fyrra. Svo hefur verið vesen að fá fólk til þess
að lána okkur salina. Bæjarstjórnin styður okkur en fólkið sem á staðina er eitthvað efins.
Fjármagn er líka alltaf vesen. Við rukkum ekki inn á hátíðina sem þýðir að við erum ekki að
græða neitt. Við viljum ekki rukka inn fyrr en við erum orðin stærri en við þurfum að fara að
borga öllu fólkinu sem hefur verið að hjálpa okkur. Það er erfitt að finna jafnvægið; hvenær
erum við nógu stór til að byrja að rukka. Við viljum fæla fólk með gjaldinu.

Hvað geriði fyrir þá kvikmyndagerðarmenn sem að mæta á hátíðina?
Við bjóðum öllum þeim sem koma gistingu svo þeir geti verið alla hátíðina, ekki bara mætt á
sína sýningu og farið. Í framtíðinni munu þeir fá passa á hátíðina fyrir sig og vin. Svo reynum
við að vera í góðum samskiptum við þá, kynna myndina þeirra og hjálpa þeim við að mynda
sambönd.

Hvernig veluru myndir á hátíðina?
Við erum með nokkra í forvalsdómnefnd sem horfa á allar myndirnar og gefa þeim einkunn.

Svo fer ég yfir þær myndir sem fá hæstu einkunn og þær sem fá sem flestir eru ósammála
um. T.d. getur einn gefið mynd tíu stjörnur en annar gefur sömu mynd tvær. Ég skoða þær
sérstaklega. Hátíðin er með ákveðna rödd. Hún er nefnd eftir kvikmynd sem var gerð fyrir
engan pening og er með chili con carne-rétt sem vaknar til lífsins og myrðir
sumarbústaðagesti. Hún er kjánaleg og það erum við líka. Við leitumst alveg eftir smá
kjánaskap. Auðvitað þurfa myndirnar ekki að vera kjánalegar en þær þurfa að hafa eitthvað
hjarta. Það er það sem við erum að leita að. Myndin þarf ekki að vera gerð fyrir mikinn
pening, handritið þarf ekki að vera æðislegt og leikurinn má alveg vera frekar slappur en
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hjartað þarf að vera til staðar. Við viljum sýna íslenskum kvikmyndagerðarmönnum hvað er
hægt að gera og hversu mikill fjölbreytileiki er í hryllingsmyndum.
Hvernig hefur aðsóknin verið?
Við byrjuðum í raun með mikið stærri hátíð en við réðum við. Við vorum með of marga
viðburði sem við náðum ekki að sinna almennilega. Við auglýstum heldur ekki nógu mikið
þannig að það mættu ekkert svakalega margir. Næsta ár vissum við að við þurftum að vera
duglegri og mætingin hefur aukist í samræmi við það. Í fyrra var nokkuð góð mæting en það
var mismunandi eftir sýningum. Þar sem við seljum ekki miða þá er erfitt að meta hversu

margir mættu.
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Viðauki 3: Dögg Mósesdóttir - Northern Wave

Hvernig byrjaði hátíðin?
Menningarsjóður Vesturlands var að hvetja listamenn og aðra hátíðahaldara til að halda
listahátíð. Ég starfaði þá í Barcelona, var nýútskrifuð úr kvikmyndaleikstjórn og var að vinna
við að dreifa stuttmyndum. Ég sá mörg smáþorp út um allan heim héldu stuttmyndahátíðir.
Þannig að ég stakk upp á því að halda stuttmyndahátíð frekar en hefðbundna listahátíð. Í
rauninni inniheldur kvikmyndalistin öll hin listformin þannig að þetta er svona næstum því
listahátíð. Ég sótti um, fékk styrk og hef alla tíð síðan verið með hátíðina. Mig langaði líka að
gera eitthvað í minni heimabyggð því ég bý ekki þar lengur og gat ekki starfað við fagið mitt
þar. Fínt að fá að tengjast heimabænum.

Hverjir eru kostirnir að hafa þetta úti á landi en ekki í Reykjavík?
Það myndast allt önnur stemning að hafa þetta svona á landsbyggðinni. Þetta verður að
meiri upplifun. Fólk er saman alla helgina, kynnist miklu betur og myndar sterkari tengsl þar
sem það er ekkert annað í boði. Sérstaklega núna þar sem við erum á Rifi og eiginlega
ekkert þar nema þessi hátíð.

En gallar?
Helsti gallinn er kannski að fólkið sem býr þarna skilur oft ekki hvað við erum að gera. Það
hefur kannski engan sérstakan áhuga á stuttmyndum og skilur ekkert í þessu fólki sem er að
koma inn í bæinn. Nýja fólkið er kannski oft mjög listrænt og öðruvísi í útliti. Það getur
stundum verið erfitt en það er áskorun fyrir mig: að reyna að gera hátíðina aðgengilega.
Bæði fyrir fólk sem starfar við fagið en líka fyrir fólkið sem býr á svæðinu. Það er oft mjög
erfitt að finna eitthvað sem hentar báðum og stundum er það ekki hægt.

Þannig að þessi hátíð er kannski meira ætluð fyrir þá sem eru utan að?
Já. Við erum reyndar með fiskiréttarkeppni sem var okkar leið til að fá fólk úr bæjarfélaginu
með. Það getur sýnt hvað það hefur fram á að færa. Það hefur reynst rosalega vel þótt það
sé oft erfitt að smala fólki í keppnina. Þegar fólk kemur þá er það mjög ánægt að hafa komið
og það myndast miklu meiri tengsl í gegnum mat. Það er svo mikilvægt fyrir
kvikmyndagerðarfólkið að sjá fólk sem býr þarna og öfugt. Það minnkar fordóma beggja
megin. Ég ólst upp á landsbyggðinni og hef stundum upplifað fordómar sveitamanna
gagnvart listinni. Svo eru stundum fordómar hérna í Reykjavík gagnvart fólki sem eru utan að
landi. Þannig að mig langar rosalega til þess að allir geti verið saman.
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Hvernig hefur hátíðin breyst frá því að hún byrjaði?
Hún byrjaði á Grundarfirði, sem er minn heimabær, og núna er hún komin inn á Rif því
Grundarfjörður varð allt í einu einhver túristasprengja. Það fylltist allt af ferðamönnum og það
var ekki hægt að fá gistingu þar þannig að við fórum inn á Rif. Mig langaði einnig til þess að
styðja við það sem Kári er að gera þar sem það er sama pæling sem ég hef alltaf verið með:
að búa til eða getað unnið við okkar fag í okkar heimabyggð og stutt bæjarfélagið líka.
Þannig að mér fannst algjörlega liggja við að fara til hans. Hann er búinn að byggja upp þar
rosalega skemmtilegt starf. Húsnæðið er alveg magnað og fólk hefur einhvern veginn fundist
að hátíðin sé komin heim eftir að við fórum þangað, þrátt fyrir að ég sé oft með heimþrá til

Grundafjarðar. Það er aðeins öðruvísi að vera ekki úr bænum þegar maður er að stýra svona
hátíð.

Hverjir hafa helstu erfiðleikarnir verið?
Það er aðallega fjármögnun og að fólk skilji ekki hvað maður er að gera. Það er líka stundum
erfitt svona að verðsetja list. Þegar maður er að biðja fólk um styrki þá hefur það sagt mér að
fara að sníkja einhvers staðar annars staðar. Þannig að ég hef oft verið alveg gjörsamlega
að gefast upp og þurft að velta fyrir mér, sérstaklega nýlega, tilganginum með þessu. Hvað
ég er að fá út úr þessu? Því ef ég er ekki að fá neitt út úr þessu þá er eiginlega enginn

tilgangur með að halda áfram. Það sem er líka svolítill ókostur er að ég stofnaði þetta í mínu
nafni og ég er hrædd um að ef hátíðin fer þá dettur þetta allt niður. Þannig að það hefur líka
verið áskorun, að finna fólk sem gæti tekið við, sem hefur sama drifkraft og ástríðu fyrir
þessu verkefni. Því það eru ekki launin sem að drífur fólk áfram

Hvað er það sem drífur þig áfram?
Þetta hefur gefið mér svo mikið. Sérstaklega þegar ég var nýkomin heim frá Barcelona. Ég
þekkti ekki neinn en gat kynnst kvikmyndagerðarfólki í gegnum hátíðina og fengið reynsluna
líka að fá að framleiða hana á hverju ári. En núna er ég náttúrulega orðin reynslumeiri. Mér

finnst líka bara gaman að skipuleggja hana og halda hana. Þetta er eins og að halda eitt gott
kvikmyndapartý á ári. Þetta er líka tilbreyting frá öðru sem ég er að gera. En mig langar til
þess að geta séð hana vaxa áfram og verða sterkari fyrir vikið ef einhverjir aðrir geta tekið við
henni. Núna er komið kvikmyndaframleiðslufyrirtæki á Grundarfirði og ég er að fá þau til liðs
við mig í ár. Þannig að ég er bjartsýn á framtíðina.

Hver hafa viðbrögðin frá gestum verið?
Mér finnst einmitt róður frá hátíðinni breiðast meira og meira út. Mér finnst einhverjir á
hátíðum erlendis hafa heyrt um hátíðina. Þannig að það eru líka svo margir búnir að koma
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sem ég þekki ekki einu sinni og hef ekki einu sinni náð að tala við. Það er ótrúlega mikið af
fólki sem hefur farið í gegnum þessa hátíð á þessum tólf árum. Það eina sem ég heyri er
jákvætt og fólki finnst einstakt að koma hingað á hjara veraldar. Það er svo mikil
náttúrufegurð þarna líka. Þetta er alveg einstök hátíð, haldin í gömlu frystihúsi.

Hvað gerir hátíðin þín fyrir kvikmyndagerðarmenn sem komast inn á hana?
Það hjálpar ferilskránni ef það sést að myndirnar þínar hafa verið valdar inn á hátíð, því eldri
og virtari hátíð því betra. Sérstaklega ef myndirnar hafa unnið til verðlauna. Það hafa komið
til mín leikstjórar sem hafa sagt við mig að það hafi hjálpað þeim mjög mikið að hafa verðlaun

á ferilskránni og komast inn á hátíðina. Þannig að við erum að lyfta ungum leikstjórum upp
sem eiga þá vonandi auðveldara með að ná góðum frama í framtíðinni.

Hvernig helduru að framtíðin verði fyrir hátíðina?
Núna erum við í fyrsta skiptið að fara að halda eitthvað sem heitir „Norrænar stelpur
skjóta“ sem er næstum því jafnstórt verkefni og hátíðin sjálf. Þetta er tveggja daga
vinnusmiðja fyrir stelpur frá Noregi, Svíþjóð, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi. Við bjóðum
þeim að koma í tvo daga og fá handleiðslu frá norrænum fagkonum. Það verður á
Grundarfirði þannig að ég get farið aftur til Grundarfjarðar í tvo daga fyrir hátíðina. Svo koma

þær allar á hátíðina. Þannig að ég held að þetta sé svolítið framtíðin, að hún muni stækka
svona og það verði einhvers konar vinnusmiðja á undan hátíðinni. Þannig getur hún vaxið og
skapað fleiri störf.
Það er líka mikil nýsköpun sem á sér stað í Grundarfirði. Þegar ég var að byrja þá
skildi enginn hvað ég var að reyna að gera þarna og hvort stuttmyndir eða kvikmyndagerð
væri eitthvað sem gengi þarna. Svo hætti bankinn og frystihús voru seld þannig að það eru
færri atvinnumöguleikar. Þannig að nýsköpun er að koma mjög sterk inn núna. Núna hugsa
ég: „kannski var þetta ekki svo vitlaust hjá mér, kannski var maður að planta einhverjum
fræjum og kannski á kvikmyndagerð eftir að bjarga litlum bæjarfélögum á landsbyggðinni”.

Þannig að þegar maður er að gefast upp þá koma oft svona lítil skilaboð sem segja: „ekki
hætta, þetta skiptir máli”. Þótt að peningarnir séu ekki alltaf til staðar og þetta er oft mikið
basl þá finnst mér ég fá einhver skilaboð um að ég eigi ekki að gefast upp.
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Viðauki 4: Eyþór Jóvinsson - Gamanmyndahátíðin

Hvernig byrjaði hátíðin?
Hún byrjaði á annarri íslenskri kvikmyndahátíð sem var svo drepleiðinleg að við urðum bara
að gera okkar eigin hátíð. Ég og Ársæll erum s.s. báðir kvikmyndagerðarmenn og höfum gert
nokkrar kvikmyndir saman. Ég hef gert kannski töluvert meira heldur en hann, hef verið
leikstjóri, skrifað og farið á margar hátíðir. Þannig að ég hef fengið góðan nasaþef af hátíðum
hérna heima á Íslandi og erlendis. Það er svolítið sammerkt með allar þessar hátíðir hvað
þær eru dramatískar og, já, ég ætla bara að segja það, hvað þær eru leiðinlegar. Maður situr
kannski í fleiri, fleiri klukkutíma inni í einhverjum bíósal að horfa á enn eitt morðið eða
barnamissinn eða framhjáhaldið og þessu fylgir ekkert nema leiðindarþunglyndi. Það virðist
eins og allir séu að reyna að láta taka sig alvarlega og breyta heiminum með stuttmyndinni
sinni en það tekst aldrei. En við vorum þarna á kvikmyndahátíð og búnir að sitja í nokkra
klukkutíma inni í galtómum bíósal og svo kom ein mynd sem var örlítið fyndin og við hlógum
og skemmtum okkur. Ég pikkaði í [Ársæl] og sagði „af hverju eru ekki allar kvikmyndahátíðir
svona, með myndum sem áhorfendur hafa gaman að?“. Úr því varð Gamanmyndahátíðin þar
sem markmiðið er að sýna bara skemmtilegar myndir og hafa gaman.
Við gerum engar kröfur um gæði myndanna bara að þær séu fyndnar. Þó að

kvikmyndatakan sé ömurleg eða leikurinn asnalegur, ef við förum að hlæja, þá erum við
tilbúnir að sýna hana. Það er einmitt það sem er svona gott við gamanmyndir, þær henta svo
vel í bíósal. Það er svo gaman að hlæja með öðrum. Ef einn fer að hlæja þá hlæja allir. Ég
hef verið á myndum sem sýndar eru kannski á RIFF eða Stockfish eða Northern Wave eða
einhvers staðar og alveg salurinn er alveg steindauður en svo sýnum við hana á Flateyri og
þá bara hlæja allir allan tímann. Þá er hún komin í annað samhengi.

Er það drifkrafturinnm að skemmta?

Þannig verður hátíðin til en svo erum við búnir að læra. Við erum að halda núna í fjórða
skiptið núna í haust og við erum búnir að læra töluvert á því ferðalagi. Núna er þetta kannski
meira að við erum að upphefja gamanmyndir og fjölga gamanmyndum, styrkja það
frásagnarform. Því það situr oft á hakanum. Gamanmyndir fá ekki styrki, gamanmyndir fá
ekki verðlaun. Þess vegna vildum við gera þeim hærra undir höfði. Við heiðrum alltaf einn á
hverju ári. Einhvern sem hefur lagt sitt af mörkum til gamanmyndagerðar. Við erum búnir að
heiðra þrjá leikstjóra, við heiðruðum t.d. Ágúst Guðmundsson sem gerði Með allt á hreinu og
veittum honum viðurkenningu. Maðurinn hafði aldrei fengið verðlaun áður. Þetta eru
mennirnir á bakvið myndirnar sem allir Íslendingar elska en hafa aldrei fengið viðurkenningu.
Við heiðruðum einnig Þráinn Bertelsson fyrir Nýtt Líf, það var sama sagan með hann; það er
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ekki mikið verið að verðlauna þessa menn. Við erum s.s. að veita viðurkenningar fyrir það
sem er vel gert og hvetja.

Núna eru þið á Flateyri, hverjir eru helstu kostirnir við það?
Það er fyrst og fremst því ég er þaðan þannig að það var svona nærtækast að halda hátíðina
þar. En svo er Flateyri líka mikið kvikmyndaþorp. Það er búið að taka fullt af íslenskum
kvikmyndum þar og það er mikið af kvikmyndagerðarfólki sem á hús á Flateyri. Sumir fluttu
þangað nýlega, aðrir eiga sumarbústað þarna. Það búa 150 manns á Flateyri í dag en ég
taldi um daginn yfir 40 manns sem eiga hús á Flateyri eða eru með aðsetur á Flateyri sem

eru tengdir íslenskri kvikmyndagerð. Þannig að það er stór biti, þetta er Hollywood
Norðursins. Svo erum við að sýna myndirnar í gömlum bræðslutanki sem er mjög skrítið og
skemmtileg staðsetning fyrir kvikmyndasýningar. Við reynum að gera það, hafa þetta allt
mjög skrítið og skemmtilegt. Við erum að reyna að finna ennþá skrítnari sýningarými, skrítna
viðburði, skrítin böll. Við erum að reyna að gera allt svona skrítið og skemmtilegt.

Hvað hefur helst breyst frá fyrstu hátíð?
Grunnurinn er þarna ennþá; að vera skemmtilegt, hafa gaman. Við horfum líka svolítið á
þetta sem hátíð, ekki bara kvikmyndahátíð. Við nálgumst þetta meira eins og tónlistarhátíð

eða eitthvað svoleiðis. Við leggjum mikla áherslu á partýin, að það séu skemmtileg tónleikir,
uppistönd, alvöru sveitaball, og veitum vel á áfengi. Við reynum að halda bara gott partý
frekar en að reyna að vera allt of fræðileg. Við erum samt alltaf að reyna að vera eins og
alvöru hátíð; vera með einhverja vinnusmiðju. En áherslan er alltaf á allt sem er gaman.

Hverjir hafa helstu erfiðleikarnir verið?
Það náttúrulega bara fjármagnið sem er erfiðasti parturinn, að fjármagna hátíðina. Þetta er
dýrt. Við erum búin að halda hana þrisvar, komum út í plús fyrstu tvö árin en höfum tapað á

síðustu hátíð en samt í rauninni hefur verið stórt tap á öllum hátíðum því við höfum unnið
þetta í sjálfboðavinnu. Við höfum ekki reiknað okkur laun hingað til. Það er í raun ólíkt öðrum
hátíðum sem eru með launað fólk. En allur peningur sem kemur inn á hátíðina viljum við nota
fyrir hátíðina; kaupa betri skemmtikrafta, hafa útgerðina betri, borga meira undir þá sem
koma á hátíðina, leikstjóra t.d. Þannig að allar krónur sem koma inn á hátíðina hafa farið
beint út aftur. Það hefur reyndar svolítið dregið úr okkur kraftinn að vinna svona mikið.
Vinnan eykst alltaf með hverju ári. Núna í ár erum við að reikna okkur laun eins og venjuleg
kvikmyndahátíð þannig að við erum í starfi við hátíðina. Við erum í þessum töluðu orðum að
reyna að fjármagna hana betur. Þetta kostar í raun milljón að halda svona hátíð og ef við
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ætlum að borga okkur laun þá þurfum við að auka það. Þannig að það er fjármögnunin sem
er stærsta vandamálið, eins og hjá flestum öðrum.

Hvernig hafa viðbrögðin við hátíðinni verið?
Þau hafa verið frábær. Hingað til hefur ekki verið selt inn á hátíðina, það hefur verið ókeypis
á allar kvikmyndahátíðir en svo hefur verið selt inn á böllin. Fyrsta árið vorum við með 300
manns sem mættu inn á viðburði, þar af voru 150 bara á ballið, en á seinasta ári voru
tæplega þúsund. Við vonum að þessi vöxtur haldi eitthvað áfram. Innsendingar hafa líka
verið að aukast, kannski vegna þess að núna sér fólk að það er vettvangur fyrir þessar

myndir. Mér finnst stundum eins og það sé ákveðin kennd hjá þeim sem eru að útskrifast úr
kvikmyndaskólanum að þeir þurfi að gera einungis dramamyndir. Það virðist vera auðveldara
að láta fólki líða illa en að skemmta því. Það er nefnilega alveg ömurlegt að gera
gamanmynd sem heppnast ekki þannig að það er eins og að kvikmyndagerðarmenn forðist
að reyna.

Hvað gerðu þið öðruvísi frá fyrstu hátíð?
Við höfum í sjálfu sér ekki auglýst mikið en við höfum passað upp á að við séum alltaf í
fréttunum. Við höfum verið dugleg að auglýsa okkur í gegnum fréttir. En svo er það líka

þannig að þeir sem mættu á fyrstu hátíðina komu árið eftir og tóku með sér gesti, þeir mættu
árið eftir og tóku með sér gesti. Þannig að hátíðin hefur vaxið mikið bara á orðsporinu, að
þetta sé bara gott partý.

Er þetta mikið fólk af Vestfjörðum eða er fólk að koma frá Reykjavík eða jafnvel lengra
frá?
Heimafólkið mætir á viðburði og sýningar. Leikstjórarnir mæta, þeir eru flestir frá Reykjavík
og fólk fylgt þeim en seinna mætt sjálft á hátíðina. Svo mætir líka þetta
„sumarbústaðafólk“ hátíðina. Ég er var að gera verkefni um þessa hátíð fyrir nám mitt í

hagnýtri menningarmiðlun. Eitt af því sem ég gerði var könnun meðal fólks sem hafði mætt
og sýnt á hátíðinni. Ein spurningin fjallaði um það hvort það ætti að færa hátíðina, allir
svöruðu „nei“ við henni. Eins spurði ég líka: „myndiru mæla með hátíðinni?“. 75% sögðust
mæla mjög sterklega með hátíðinni, hin 25% sögðust mæla mjög mikið með hátíðinni.
Þannig að þeir sem hafa mætt á hátíðina eru mjög ánægðir og finnst gaman að hafa hana á
Flateyri. Það er einhver sérstakur andi þarna. Það skapast bara einhvern veginn allt annað
andrúmsloft á Flateyri.
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En útlendingar?
Það hafa ekki margir útlendingar verið að mæta. Það mættu sex í fyrra. Þau mættu í þorpið
og spurðu „hvað er að gerast?“ og einhver í sjoppunni sagði „já það er bíó“ og þau mættu á
Sódóma Reykjavík en því miður var hún ekki textuð. En þau reyndu. Hingað til höfum við
ekki verið með neitt markaðsett á ensku, bara á íslensku en núna erum við að breyta.

Hvernig breytingar?
Við ætlum að sigra heiminn sko. Við erum með svona 10 ára plan um hvernig við ætlum að
vinna með hátíðina. Fyrstu þrjú árin var þetta bara Gamanmyndahátíð Flateyrar og sýndi

bara íslenskar gamanmyndir en núna í ár erum við í fyrsta skiptið að bjóða upp á erlendar
myndir og erum að reyna að markaðssetja hana upp á nýtt undir nafninu Iceland Comedy
Film Festival. Við opnuðum fyrir erlendar umsóknir í síðustu viku, erum með nýja vefsíðu og
erum að byrja með markaðsstarf erlendis fyrir hana. Það eru miklir vaxtarmöguleikar á
erlenda markaðinum. Við erum að vinna með það að við séum mitt á milli Evrópu og
Bandaríkjanna. Við getum verið svona miðpunktur milli. Flestar gamanmyndahátíðir eru í
stórborgum í Bandaríkjunum en svo erum við með þessa skrítnu hátíð í smáþorpi á Íslandi
þannig að við ætlum að gera út á þá sérstöðu okkar ennþá meira. T.d. vera fleiri sýningar úti
í náttúrunni.

Svo erum við að vinna að því að núna í ár þá verðum við með vinnusmiðju þar sem
verður 48 tíma gamanmyndagerð. Þá skrá hópar sig til leiks og fá kennsludag í
gamanmyndagerð, svo fá hóparnir 48 klukkustundir til þess að fullgera stutta gamanmynd.
Við ætlum að prófa það núna í fyrsta skiptið á hátíðinni í haust og ef að það gengur vel þá er
hugmynd um að setja upp svipaða vinnusmiðju bæði í Grænlandi og Færeyjum. Þannig að
við munum búa til vinnusmiðjur og gamanmyndir á afskekktum eyjum. Þannig að við ætlum
að reyna að markaðssetja okkur sem miðstöð fyrir norræna gamanmyndagerð. Í framhaldi af
því ætlum við að fara í samstaf við stærri gamanmyndahátíðir og aðrar kvikmyndahátíðir úti í
heimi. Þannig að við ætlum að reyna að hengja okkur á stærri og þekktari hátíðir úti í heimi.
Stóra markmiðið er að þetta verði svona miðstöð gamanmynda í heiminum, miðstöð
gamanmyndahátíða. Á Flateyri. Þetta er svona stóra markmiðið eins og er, svo veit ég ekki
hvort það gerist en við ætlum að stefna á það.

Hvað hafiði verið að gera fyrir kvikmyndagerðarmenn sem mæta á hátíðina?
Við náttúrulega bjóðum þeim gistingu, þau þurfa að koma sér sjálf á Flateyri og svo pössum
við upp á að þau séu að skemmta sér. Ég hef mætt á aðrar hátíðir þar sem það er ekki gert
og það er frekar ömurlegt. Við höfuð verið að horfa svolítið til Skjaldborgarhátíðinnar, þau
gera þetta vel, það er svona partýstemning. Hjá sumum eru þetta mikið bara leikstjórar að
mæta á sýningarnar sínar og almennir áhorfendur eru ekkert að mæta
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Núna eru þið Ársæll báðir kvikmyndagerðarmenn. Hefur það eitthvað hjálpað til við að
halda þessa hátíð?
Já, sérstaklega tengslanetið sem við höfum myndað. Það hjálpar við að leita að myndum,
hringja símtöl og redda því sem þarf að redda. Við erum einnig búnir að læra handritagerð,
leikstjórn og kvikmyndagerð og þannig að við horfum á myndir öðruvísi og getum lagt
öðruvísi mat á þær. Við lærum áætlanagerð sem nýtist líka við að halda hátíð. Ársæll lærði
leiklist sem nýtist við að halda Q&A. Ég hélt einu sinni bókahátíð en ég fann þegar þegar ég
var að skipuleggja hana að ég hafði ekki innsæið inn í bókaheiminn. Ég vissi ekki hvert ég

ætti að leita, við hvern ég ætti að talam hvar ég ætti að auglýsa. Þannig að ég hélt aldrei
aðra hátíð, ég var ekki rétti maðurinn í þetta starf. Maður þarf að hafa grunnþekkingu á því
sem maður er að halda utan um. Svo hjálpar tengslanetið rosalega mikið. Fyrstu tvö árin var
engin formleg innsending, ég bara hringdi í fólkið sem ég vissi hafði gert gamanmyndir og
sagði: „heyrðu ég vil sýna myndina þína“.
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Viðauki 5: Ingibjörg Halldórsdóttir - Iceland Documentary Film Festival
(spurningalisti)

Hvaðan kemur hugmyndin að hátíðinni?
Hún kemur úr mörgum áttum. Ég var búin að vinna lengi á RIFF svo ég var með reynslu og
tengingar sem mig langaði að nýta mér frekar. Hallur er gerir heimildarmyndir og við hittumst
í bíó þar sem verið var að frumsýna heimildarmynd sem okkur fannst að hefði mátt fá frekari
athygli. Við spjölluðum um þetta í a.m.k. klukkustund þarna við barinn í Bíó Paradís og
ákváðum að við gætum alveg gert hátíð sem hefði það að markmiði að auka vægi
heimildarmynda. Heiðar kom nokkrum dögum seinna inn í ferlið og við höfum verið dugleg að
ýta hvoru öðru áfram.

Af hverju heimildarmyndahátíð?
Af þessarri ástæðu sem er nefnd hér að ofan en einnig vegna þess að heimildarmyndir eru
okkur öllum mjög kærar. Við sáum að það var pláss á markaðnum fyrir einmitt svona hátíð,
þ.e. heimildarmyndahátíð með alþjóðlegum vinkli. Við eigum systurhátíð í Makedóníu sem er
mikil fyrirmynd í öllu sem viðkemur andrúmslofti og dagskrá. Heimildarmyndir og þá

sérstaklega „kreatífar“ heimildamyndir eru miðill sem mun vaxa á næstu árum, að okkar
mati.

Af hverju er hátíðin haldin á Akranesi?
Það var ákveðið þarna á staðnum í Bíó Paradís. Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Mér
leiddist að keyra heim eftir að hafa unnið langan vinnudag á RIFF og hafði oft velt því fyrir
mér hvað það væri gott að vera með hátíð á Akranesi. Akranes er falinn gimsteinn, utan við
allan túrisma og samt svo nálægt borginni. Það getur verið kostur að geta fengið aðstoð úr
nærsamfélaginu ef þess þarf. Ég bý nálægt Akranesi svo ég vissi hvað bærinn hefur upp á
að bjóða. Mér fannst alveg nóg af hátíðum í Reykjavík. Ég hef tekið minni námskeið í
hátíðahaldi og sótt nokkrar hátíðir svo ég var með mjög ákveðna stemningu í huga fyrir þetta
verkefni. Ég vildi ákveðinn þorpsanda þar sem allir gestir eru þátttakendur frekar en
áhorfendur. Þegar staðsetningin var komin höfðum við samband við Heiðar — sem nú er
einn þriggja stofnenda hátíðarinnar — því hann er kvikmyndagerðarmaður á Akranesi og
hann var sammála því að þetta væri einmitt málið. Við vorum mjög meðvituð um að það þyfti
að halda hátíðina nokkrum sinnum áður en að fólk taki við sér og færi að gera sér ferð til
okkar en það hefði líka gerst með enn einni hátíðinni í Reykjavík. Við lögðum því mikið upp
úr því að vera með vandaða umgjörð og dagskrá frá byrjun svo það sjáist strax hvert við
stefnum.
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Hvernig fannst þér hátíðin í ár ganga?
Betur en vonuðumst en á sama tíma var ég allan tímann viss um að þetta yrði útkoman. Við
lögðum upp með að búa til streitulítið umhverfi fyrir starfsfólk og lítið þorp þar sem
blaðamenn, kvikmyndagerðarmenn og nemar kynntust. Þá er ég rosalega stolt af
barnadagskránni okkar sem mér fannst takst mjög vel og heiðursdagskrá þar sem verk
Þorgeirs Þorgeirsonar voru sýnd í fyrsta sinn í mörg ár. Við mælum árangurinn í
athugasemdum frá erlendum gestum og könnun sem við sendum þeim. Það kom
ánægjulega á óvart hvað þeir kunnu vel að meta einfalda hluti eins og göngutúr um bæinn og
enn ánægjulegra var hversu vel þeim líkaði dagskráin okkar og keppnisflokkurinn. Við vissum

að það yrði erfitt að ná til bæjarbúa en það er líklega verkefni næstu fimm ára; að stimpla
hátíðina inn í sumardagatalið þeirra. Þá kom á óvart hversu margir gerðu sér ferð upp á
Skaga til að kíkja í bíó.

Fannst þér staðsetningin (Akranes) hafa einhver áhrif á viðtökur gestanna?
Algjörlega. Hún er algjör lykill. Bæði er þar frábært kvikmyndahús og allt til alls en þar er líka
bæði fjall og fjara. Gestir voru ánægðastir með sameiginlegar stundir í náttúrunni. Það að
planta þeim í þorpi úti á landi getur brugðið til beggja vona en við náðum að búa til eitthvað
jafnvægi þarna sem virkaði. Gestir voru því fullir þátttakendur í öllum hlutum hátíðarinnar, frá

spjallborðum að uppvaski. Akranes var að fá mjög jákvæða umfjöllun frá þeim öllum og það
var eitt af því sem við lögðum út með. Að koma Akranesi á kortið sem kvikmyndabæ.

Hvernig voru viðbrögð Akraneskaupstaðar við hugmyndinni um hátíðina?
Mjög jákvæð, þar er náttúrulega haldin hryllingsmyndahátíð að vetri til og það var kannski
smá flókið að útskýra að umfangið okkar væri annað og öðruvísi. Fleiri erlendir gestir og þess
háttar. Allt í allt þá fannst okkur frábært að finna alltaf fyrir stuðningi og jákvæðni úr
samfélaginu.

Hverjir hafa helstu erfiðleikar verið við að halda þessa hátíð?
Kannski bara að sannfæra íslenska bransann að við værum ekki ógn við þann stöðugleika
sem er á hátíðamarkaðnum, að við værum að gera eitthvað nýtt og ekki að reyna að
skemma fyrir öðrum heldur frekar að styrkja við. Útlendingar, dreifingaraðilar,
kvikmyndagerðarmenn og blaðamenn gleyptu hugmyndina strax en það var aðeins flóknara
að eiga við íslenska bransann. Fjármögnun eiginlegrar vinnu var líka flókin og mest allt starf í
kringum hátíðina var unnið í sjálfboðastarfi áhugasams fólks sem deildi þessarri sýn með
okkur. Við tókum okkur næstum tvö ár í að skipuleggja og búum að góðri reynslu innan
teymisins svo það var fátt sem kom eiginlega á óvart. Okkur fannst alltaf að við þyrftum bara

52

að sýna fólki með fyrstu hátíðinni hvað við værum að tala um og vorum því viðbúin að fá
lítinn pening og dræmar viðtökur frá innlendum áhorfendum. Þetta er bara fyrsta árið og við
erum með 20 ára plan. Nú erum við búin að gera þetta, vitum hvað virkar og hvað ekki og
getum einbeitt okkur að því að fínpússa.

Hvað gerir hátíðin ykkar fyrir kvikmyndagerðarmenn sem mæta á hátíðina?
Við vorum með vinnusmiðju fyrir ungt kvikmyndagerðarfólk sem mun búa að tengslum og
fyrirlestrum í framtíðinni. Þeir kvikmyndagerðarmenn sem tóku þátt fengu innsýn í gegnum
spjallborð og Q&A sýningar inn í kreatíft ferli annarra kvikmyndagerðarmanna. Við

einblíndum mikið á sameiginlegar hindranir og hvernig við getum unnið í gegn um þær
saman. Kvikmyndagerðarmennirnir búa einnig að mun stærra tengslaneti en áður sem
spannar fjórar heimsálfur og um 20 lönd. Þá hafa einhverjar myndanna sem við sýndum
fengið fjölmiðlaumfjöllun í erlendum miðlum sem þær hefðu annars ekki fengið.
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Viðauki 6: Halldór Óli Gunnarsson - Borgarnes Film Freaks (spurningalisti)

Hvaðan kemur hugmyndin að hátíðinni?
Ég og Michelle hittumst oft í pottinum í Borgarnesi. Við töluðum um hvað það væri gaman að
gera eitthvað nýtt og skemmtilegt í Borgarnesi, eitthvað yfir veturinn til að létta undir líðan
bæjarbúa í skammdeginu. Við erum bæði miklir aðdáendur kvikmynda og göntuðumst með
það hvað það gæti verið gaman að halda kvikmyndahátíð í Borgarnesi. Þessi hugmynd vatt
upp á sig því oftar sem við hittumst í pottinum. Michelle þekkir nokkra leikstjóra og fólk í
bransanum og sendi þeim skilaboð um hvort þeir væru með einhverjar nýjar myndir sem hún
mætti sýna. Árið áður hafði ég gert heimildarmynd með vini mínum sem ég vildi sýna í
Borgarnesi. Svo þannig fæddist þessi hugmynd að litlu kvikmyndahátíðinni okkar.

Af hverju er þessi hátíð haldin í Borgarnesi?
Það var mikil bíómenning í Borgarnesi. Allt frá 1940 til 2004 voru kvikmyndasýningar í
Borgarnesi. Lengst af voru þessar sýningar í Samkomuhúsinu (nú Félagsmiðstöðin Óðal), en
með breyttum venjum, auknum kostnaði og betri samgöngum urðu kvikmyndasýningarnar
færri og lögðust að lokum af. Eitt af markmiðum okkar var að endurvekja þessa menningu,

og gefa Borgnesingum færi á að fara aftur í bíó í sínum heimabæ og endurupplifa þessa
einstöku stemningu og skemmtun sem bíóferðir gefa manni.

Hvernig hefur hátíðin vaxið síðustu ár?
Hátíðin hefur aðeins verið haldin tvisvar sinnum, svo eingöngu er hægt að tala um vöxt milli
hátíðanna 2018 og 2019. Tíu myndir voru sýndar á fyrstu hátíðinni árið 2018 og var einungis
einn sýningarstaður (Landnámssetur Íslands). Leikstjórar þriggja mynda komu á hátíðina og
voru viðstaddir Q&A eftir myndirnar sínar. Auk skipuleggjenda hátíðarinnar (Halldór og
Michelle) voru þrír aðrir sjálfboðaliðar.
BFF - Borgarnes Film Freaks 2019 var töluvert stærra í sniðum en árið á undan. Fyrir
það fyrsta þá bjuggu forsvarsmenn BFF til aðgang á FilmFreeway, en sú síða auðveldar
kvikmyndagerðamönnum að senda myndir sínar til hinna ýmsu hátíða um allan heim, í
gegnum netið (samanborið við hátíðina 2018 þegar forsvarsmenn höfðu samband við
kunningja sína úr kvikmyndabransanum um hvort mætti sýna myndirnar þeirra á hátíðinni).
Þetta bar strax árangur, og meira en það. BFF - Borgarnes Film Freaks fékk
hvorki meira né minna en 896 umsóknir mynda sendar inn. Af þeim voru 29 myndir valdar til
sýninga. Að auki fengu forsvarsmenn BFF2019 65.000 kr. styrk úr Uppbyggingarsjóði
Vesturlands. Þótt styrkurinn hafi ekki verið mikill kom hann að góðum notum. Eiríkur Þór,
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sem hjálpaði til á hátíðinni árið áður, var fenginn inn í skipulagsteymið til að létta á vinnuálagi
þeirra Michelle og Halldórs. Tveir sýningarstaðir voru á BFF2019, Landnámssetur Íslands og
Félagsmiðstöðin Óðal (áður samkomuhús og kvikmyndahús Borgnesinga). Fimm aðrir
sjálfboðaliðar liðsinntu skipuleggjendum hátíðarinnar og fjórir leikstjórar sótti hátíðina heim og
voru með Q&A eftir myndirnar sínar. Skipuleggjendur fundu fyrir mikilli samheldni og góðvild
frá fyrirtækjum og stofnunum í Borgarnesi sem lögðu sitt á vogaskálarnar. Til að mynda þá
fengu skipuleggjendur salinn Óðali og Sögulofti Landnámsseturs að kostnaðarlausu. 150
gestir komu á hátíðina, mun meira en árið á undan (vantar þó nákvæma talningu frá 2018).

Fannst þér staðsetningin (Borgarnes) hafa einhver áhrif á viðtökur gestanna? Bæði
innlenda og erlenda.
Það sem gerir þessa hátíð sérstaka er að hún sé haldin í Borgarnesi, þar sem ekkert
starfrækt bíóhús er. Það virtist sameiginleg skoðun gesta, sérstaklega erlendu gestanna hve
sjarmerandi það væri að halda svona hátíð í svona litlum bæ – og þá sérstaklega í bæ sem
hefur ekkert bíó. Þessi sérstaða virtist frekar hafa jákvæð áhrif á viðtökur gesta heldur en hitt.
Innlendir gestir voru á sömu nótum og þeir erlendu, og hrósuðu hátíðarhöldurum fyrir
framsækni og hugrekki við að halda svona hátíð í Borgarnesi.
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Hverjir hafa helstu erfiðleikar verið við að halda þessa hátíð?
Helstu erfiðleikarnir hafa verið að fá fleiri gesti - þá aðallega ungt fólk. Hátíðin var upphaflega
hugsuð fyrir ungt fólk (16-24 ára), þar sem einn forsvarsmanna hátíðarinnar vildi gera
eitthvað fyrir ungmenni þar sem hann vissi að ekki væri mikið fyrir þann aldurshóp að gera í
bænum.
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Viðauki 7: Margrét Buhl - Kvikmyndagerð

Hvað hafa kvikmyndahátíðir gert fyrir þig sem kvikmyndagerðarmann?
Kannski aðallega að koma mér í kynni við aðra kvikmyndagerðarmenn. Ég hef fengið að hitta
og kynnast fólki sem er að gera svipaða hluti og ég.

Hvað mættu kvikmyndahátíðir gera betur þegar þú mætir á þær.
Hérna á Íslandi er kannski oft einhver vandræðaleg stemning. Hérna heima er þessi íslenska
feimni. Eins og fyrst þegar ég fór á Northern Wave, ég kannaðist samt alveg við það mikið af
fólki þannig að ég var alveg „já“ en ef ég hefði ekki gert það þá hefði mér sennilega fundist
þetta vandræðalegt.

Hvernig velur þú hvaða hátíðir þú ætlar að senda á?
Maður sendir náttúrulega á þær hátíðir sem eru fríar. Maður hugsar kannski ekki mikið um
það þegar maður er að byrja hversu mikill peningur fer í að senda á hátíðir. Stundum fær
maður að senda inn frítt ef maður hefur komist inn á hátíð áður.
Núna eru yfir 8.000 hátíðir á FilmFreeway, hvað er það sem lætur þig velja „þessa”
hátíð yfir einhverja aðra?
Maður reynir að fara á hátíðir sem eru þekktar. Það þýðir ekki endilega Sundance, bara
einhverjar sem maður hefur heyrt af. Þetta eru hátíðir sem hafa verið nefndar af kennurum
og fólki í bransanum. Sumar hátíðir virðast vera einhvers konar stökkpallur, ef mynd kemst
inn á þær hátíðir þá fara hlutir að gerast.

Hefur staðsetning á hátíðinni einhver áhrif?
Já, sérstaklega ef manni langar að fara. En mér fannst líka mikilvægt að komast á hátíðir
sem víðast. Ein myndin mín komst inn á hátíð á Indlandi, mér fannst mjög gaman að hugsa
um að myndin mín væri sýnd svona langt í burtu, þar sem menningin er líka svo frábrugðin
því sem ég er vön.
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Viðauki 8: Sigríður Bára Steinþórsdóttir - Kvikmyndagerð
Hvað hefur það gert fyrir þig sem kvikmyndagerðarmann að senda mynd á hátíð?
Þetta er aðallega svo góður skóli, að sjá hvernig þetta virkar allt saman.

Geturu tekið dæmi um eitthvað sem þú hefur lært á hátíðunum?
Ég fór á kvikmyndahátíð í Rússlandi. Þegar myndin komst inn á hátíðina bjóst ég ekki við að
fara þar sem þetta er svo langt í burtu en hvenær mun ég aftur fá tækifæri til þess að ferðast
til Rússlands? Þannig að ég skellti mér þangað. Það voru tveir krakkar sem unnu fyrir
hátíðina sem tóku á móti mér og hjálpuðu mér allan tímann. Hins vegar fannst mér vanta
einhvern vettvang til þess að hitta aðra kvikmyndagerðarmenn. Á leiðinni heim stoppaði ég á
hátíð í London þar sem ég fékk að hitta aðra úr bransanum og styrkja þannig tengslanet mitt.
Hérna heima þá var ég með svona tengilið við hátíðina sem virtist vera hálf pirraður í hvert
sinn sem ég spurði spurninga. Þannig að mér finnst mikilvægt að hátíðir hafi vinalegt
starfsfólk.

Þegar þú ert að senda myndir á hátíðir, þá aðallega til útlanda, hvernig veluru á hvaða
hátíðir þú sendir?
Fyrir mér var þetta svolítið svona eins og í leiklistinni í kvikmyndaskólanum. Við búum okkur
undir að fá mikið af höfnunum en við þurfum samt að halda áfram að reyna því fyrir hverjar
100 umsóknir þá fær maður kannski eitt já. Þannig að ég ákvað að sækja um eins mikið og
ég get. Þannig að ég valdi allar fríu hátíðirnar á FilmFreeway og þær sem einhver mælti
með, í mínum huga voru þær hátíðir þá komnar með einhvern ákveðinn gæðastimpil.
Ertu að senda myndina fyrir svona „exposure“?
Algjörlega. Sérstaklega hérna á Íslandi. Ég var bara að reyna að koma nafninu mínu áfram af
því það eru alltaf einhverjir í bransanum sem mæta á þessar hátíðir.

Hvað gerir það fyrir þig sem listamenn að komast inn á hátíð?
Það er rosalega mikil viðurkenning. Þegar ég fékk inngöngu á báðar hátíðir þá leið mér eins
og ég væri að líka fá viðurkenningu fyrir því sem ég hef verið að gera. Verk mín voru ekki
bara dropi í hafið, þau skiptu máli.
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Viðauki 9: Mark Brown - Kvikmyndagerð (spurningalisti)

What do film festivals offer filmmakers like yourself?
They are great places to meet other filmmakers, cast and crew. I have made many friends
and workmates by attending festivals.

What do film festivals do for the films you submit?
They give your film an audience. In this day and age that is not an easy thing to come by as

cinema is pretty much of the table. So, to have a dedicated audience to watch your film is
fantastic. And the word of mouth can be very helpful to the future of the film.

What do you often find lacking at film festivals?
It depends if I am there with a short or feature film. With a short its all about networking and
so a lot of festivals fail to facilitate this. There should always be a designated meeting place
(with a bar/coffee) that people can go to. Also, organise some meet and greets so the
filmmakers can break the ice.
If I’m there with a feature then the above also applies but you want to be meeting

other feature filmmakers. Reviewers would be great too. Most festivals don’t seem to get
much press along other than a couple of articles about the festival itself. Reviews of the film
are invaluable. And if possible distribution and sales people. Most films at a festival will never
be seen outside of the festivals it is accepting into. There are loads of distribution platforms
popping up around the world so getting one or two along to see some films would be useful.

What makes you choose a certain festival over another?
Location is a big one. Can I go? I love to attend. Reputation is a big thing. And that doesn’t
mean Cannes or Toronto or wherever. It means ones that have a good rep for being fun,

good networking, good venues etc.

What made you choose Frostbiter?
I wanted to go to Iceland and I thought it looked like a well-run festival. Good venues and
good communication. Communication from festivals is by and large poor. I get way too many
group emails. Which I understand is necessary due to the amount of people attending but
sometimes it is confusing and impersonal. With shorts I don’t mind so much but with a
feature I need to know a few important things if I’m going to attend. Travel, Accomodation,
screening requirements, publicity etc.

59

