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Útdráttur 
Kvikmyndin Dýrið var frumsýnd á Cannes í Frakklandi 13.júlí 2021. Dýrið hefur frá því 
hún var frumsýnd vakið mikla athygli um allan heim og unnið til ótal verðlauna. Á 
Cannes vann Dýrið meðal annars verðlaun sem frumlegasta myndin. Myndin nær með 
sínum frumleika að vekja upp allskyns spurningar hjá áhorfandanum og ótal greinar hafa 
verið skrifaðar um mismunandi túlkanir á þessari kvikmynd.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um kvikmyndina Dýrið og hvert mitt hlutverk í myndinni 
var. Það fólst meðal annars í umsjá og þjálfun dýranna sem leika mörg hver stór hlutverk í 
myndinni, einnig leikmyndagerð og brúðugerð. Reynt verður að varpa ljósi á þær 
siðferðislegar spurningar sem kvikna þegar unnið er með lifandi dýr og tekið verður 
asninn Balthazar sem dæmi úr kvikmynd Robert Bresson. Til þess að svara þessum 
spurningum verður stuðst við fræðigreinar, umfjöllun um kvikmyndina og viðtal við 
leikstjórann.  
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Inngangur 

Þriðjudaginn 21. september 2021 var kvikmyndin Dýrið forsýnd í Háskólabíó. 

Kvikmyndin hafði áður verið frumsýnd á kvikmyndahátíðinni Cannes í Frakklandi 13. júlí 

sama ár. Það var langur aðdragandi við gerð þessarar kvikmyndar en hugmyndin kviknaði 

hjá Valdimar Jóhannsyni bróður mínum fyrir rúmlega 10 árum síðan. Hann er alltaf 

kallaður Valdi. Dýrið er fyrsta kvikmynd hans í fullri lengd. Handritið vann Valdi með 

skáldinu Sjón.  

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um kvikmyndina Dýrið og segja frá mínu hlutverki í 

myndinni. Í því fólst umsjá og þjálfun dýranna sem leika mörg hver stór hlutverk í 

myndinni, ég vann einnig við leikmyndagerð og brúðugerð. Ég vil varpa ljósi á þær 

siðferðislegar spurningar sem kvikna þegar unnið er með lifandi dýr og tek asnann 

Balthazar sem dæmi úr kvikmynd Robert Bresson. Til þess að svara þessum spurningum 

þá nýtti ég mér fræðigreinar, umfjöllun um kvikmyndina og viðtal við leikstjórann. 

Ég settist niður með bróðir mínum eitt fimmtudagskvöld, nokkrum klukkustundum áður en 

hann lagði af stað út á Keflavíkurflugvöll til að fljúga til Texas í Bandaríkjunum. Þar var 

Dýrið eitt af flaggskipum stórrar, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar. Hann þurfti sömuleiðis 

að vera viðstaddur frumsýningu Dýrsins í Bandaríkjunum. Þetta er ekki bara fyrsta 

formlega viðtalið sem ég tek við bróðir minn, heldur líka fyrsta viðtalið sem ég tek yfir 

höfuð. En sannarlega ekki fyrsta viðtalið þar sem hann situr fyrir svörum um Dýrið, og 

heldur ekki það síðasta. Mig langaði líka til þess að styðja við bakið á bróður mínum og 

gera allt í mínu valdi til þess að draumar hans yrðu að veruleika. Ég ákvað því að fjárfesta í 

Dýrinu og er því einn af meðframleiðendum myndarinnar.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann veg að í fyrsta kafla hennar Dýrið er fjallað um 

viðfangsefni og karaktera myndarinnar, faglegu teymi og viðbrögðum áhorfenda og 

gagnrýnenda og skiptist í fjóra undirkafla. Þeir eru: Söguþráður og persónur, Gerð 

handrits, Faglegt teymi og Móttökur. Annar kaflinn, Dýrið og ég, fjallar um hlutverk mitt í 

kvikmyndinni og skiptist í sex undirkafla. Þeir eru: Valdi bróðir og ég, Leikmynd og 

leikmunir, Brúðugerð, Asninn Balthazar og Lömbin. Ritgerðinni er síðan lokað með 

lokaorðum, heimildaskrá og viðauka.  
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1. Dýrið
Í þessum kafla fjalla ég um söguþráð myndarinnar ásamt því að kynna inn helstu persónur, 

einnig hvernig Valdi lýsir þeim. …. 

1.1  Söguþráður og persónur 

Kvikmyndin fjallar um sauðfjárbændurna Maríu sem leikinn er að Noomi Rapace og 

Ingvar sem Hilmir Snær Guðnason leikur. Þau eru ein af aðalpersónum myndarinnar. Valdi 

lýsir lífi Maríu og Ingvars í upphafi í samtali við mig og fjallar um hvernig sambandi þeirra 

er háttað, hvernig fólk þau eru, hverjar eru þeirra þrár og langanir. Hann byrjar að tala um 

hluti sem ég nú þegar vissi, en að hann hafi byggt sveitalífið á afa okkar og ömmu. Þau 

voru sauðfjárbændur og við vorum mikið hjá þeim í sveitinni þegar við vorum strákar. 

Samband Maríu og Ingvars var gott. Þau sinntu hvort um sig öllum störfum á bænum. Það 

ríkti mikil og gagnkvæm virðing, jafnvægi og ást í þeirra sambandi. Við fyrstu kynni af 

Maríu og Ingvari í kvikmyndinni er ýjað að erfiðleikum í þeirra tilfinningalífi. Það er 

sauðburður og standa þau því vaktina allan sólanhringinn í fjórar til sex vikur. Eins og 

Valdi lýsir því: ,,Þetta tímabil ársins er eins og draumaveröld, með töfrandi birtu vors og 

sumars að fléttast saman. Nýtt líf er að fæðast og náttúran öll að vakna af löngum 

vetrardvala.”1 Myndin byrjar á aðfangadagskvöldi. Tilfinningin sem áhorfandinn fær er að 

eitthvað dularfullt og hræðilegt er á sveimi, en við fáum aldrei að sjá hvað læðist um í 

þokunni fyrr en seinna í myndinni. Þessi vera/vættur nálgast sveitabæinn og inn í fjárhúsin. 

Það verður mikil ókyrrð og hræðsla hjá kindunum í fjárhúsunum. Atriðið endar á að ein 

kind liggur á gólfinu í fjárhúsunum, eitthvað hefur komið fyrir hana.            

Mynd 1. Kindin sem Hrútmaðurinn valdi sér. 

1 Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
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Þessi vera sem læðist um í þokunni er Hrútmaðurinn. Hann er með mannslíkama og höfuð 
af hrúti og er kominn til að geta af sér afkvæmi. Eins og sagt var frá hér að ofan þá sést 
Hrútmaðurinn ekki fyrr en í lokaatriði myndarinnar þegar hann kemur aftur til að sækja 
afkvæmið sitt. Hrútmaðurinn er leikinn af Ingvari E. Sigurðssyni og er hann óþekkjanlegur 
í  því hlutverki.  

Mynd 2. Hrútmaðurinn 

Á sama tíma þegar þessi atburðarás á sér stað þá sitja María og Ingvar inn í bænum að 

borða jólamatinn. Þegar fer að vora fylgjumst við með þeim hjónum vinna hversdagsleg 

verk sem fylgir því að vera sauðfjárbóndi þar á meðal sauðburðurinn. María og Ingvar 

skipta með sér vöktum og vinna allan sólarhringinn við að aðstoða kindurnar að bera. Einn 

daginn fæðist þetta skrítna afkvæmi. Við sjáum Maríu og Ingvar hjálpa kindinni að bera á 

meðan hundurinn fylgdist með. Áhorfandanum skynjar að ekki er allt með felldu en fær 

einungis að sjá höfuðið á afkvæminu sem líkist lambi.   

Mynd 3. María, þegar undarleg vera kemur í heiminn. 
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María tekur lambið í fangið og fer með það inn í bæinn. Lambið sofnar í þvottabala eftir að 

hafa fengið pela hjá Maríu. Áhorfandinn fylgist líka með Ingvari sækja barnarúm í 

geymsluna, barnarúm sem eitt sinn var í eigu barns þeirra sem dó.  

Mynd 4.Ingvar les fyrir Ödu. 

Það er ekki talað mikið í myndinni. Í upphafi upplifir áhorfandinn depurð og sorg í þeirra 

samskiptum, sorg sem foreldrar búa að eftir barnsmissi. Áhorfandinn fær þennan grun 

staðfestan í miðri mynd þegar María vitjar leiði barns þeirra. Stelpan hét Ada og lambið 

fær  sama nafn. Eftir að þau taka lambið inn til sín þá er eins og eitthvað fari að birta til og 

vottar fyrir smá hamingju. Kindin sem gekk með lambið vill fá það aftur og stendur oft 

fyrir utan gluggann og jarmar sárt í leit af afkvæminu sínu.  

Mynd 5. Mamma Ödu jarmar fyrir utan gluggann. 

Einn daginn þegar María er í fjárhúsunum og Ingvar er heima að líta eftir lambinu, sem fær 

pela og sofnar. Þá ákveður Ingvar að skreppa út í skúr að gera við gamla glugga í góðri trú 

um það sofi á meðan. Stuttu seinna koma þau heim og finna ekki lambið. Upphefst því 
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mikil leit hjá Maríu og Ingvari sem endar með að þau finna lambið liggjandi úti og kindin 

sem fæddi það stendur yfir því. Þá kemur loks í ljós hverskonar vera Ada er og hún verður 

meira en bara lamb. Ada er með barnslíkama og lambshöfuð og önnur höndin á hennar er 

klauf eins og á lambi.   

Mynd 6. Ingvar og María finna Ödu. 

Mynd 7 Ada. 

Um nóttina eftir að Ada hvarf vaknar María upp við jarmið í kindinni, hún læðist út með 

byssu. María drepur kindina og grefur hana fyrir neðan bæinn en hún tekur ekki eftir því að 

einhver er að fylgjast með henni. 
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Mynd 8. María drepur mömmu Ödu. 

Það er Pétur sem er bróðir Ingvars. Hann er kynntur til sögunnar þegar gömul Volvo 

bifreið kemur akandi eftir afskekktum vegi. Bíllinn stoppar og út stíga þrjár manneskjur, 

opna skottið og sækja útlifaðan, sjúskaðan mann í svörtum leðurjakka og henda honum út í 

kant og aka burt. 

Mynd 9. Pétur. 

Pétur kemur gangandi að sveitabænum á sama tíma og María er að skjóta kindina, hann 

lætur hana ekki vita af sér og fer að sofa út í geymslunni. Morguninn eftir verður Ingvar 

var við að bróðir sinn er kominn í heimsókn og við áttum okkur á að það er ekki í fyrsta 

skiptið sem hann kemur þangað á æskuheimili hans og Ingvars, búinn að brenna allar brýr 

oftar enn einu sinni. Pétur er lengi búinn að reyna fyrir sér sem tónlistarmaður með 

misgóðum árangri. Ingvar er glaður að sjá bróðir sinn og spyr hvort hann sé ekki svangur. 

María er einnig glöð að sjá Pétur og leggur fjóra diska á borðið og kallar á Ödu. Með komu 

Péturs í myndina er eins og öll spennan sem búin var að byggjast upp springi og 

andrúmsloftið verður léttara. Pétur er leikinn af Birni Hlyni Haraldssyni og eins og hinir 

leikararnir á hann stórleik í hlutverki Péturs. Pétri bregður við þegar Ada labbar inn í 
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eldhús og sest niður og fær sér að borða. María kynnir Ödu fyrir Pétri og Ingvar segir 

afsakandi að hún sé ekki vön ókunnugum.   

Mynd 10. Ingvar og Pétur. 

Pétur spyr ekkert út í þessa undarlegu veru fyrr en næsta dag og Ingvar svarar: „Þetta er 

hamingjan“2 og segir við bróðir sinn að hann megi vera eins lengi og hann vilji en eigi ekki 

að skipta sér af því hvernig þau María vilji lifa lífinu. Pétur getur ekki látið þetta eiga sig 

og ákveður eina nóttina að vekja Ödu og leiðir hana út á tún til þess að skjóta hana, en 

getur það síðan ekki. Eftir þessa nótt myndast fallegt samband milli Péturs og Ödu.   

Mynd 11. Í fyrstu sá Pétur Ödu sem dýr. 

Pétur og María hafa greinilega átt í einhvers konar sambandi en Pétur er oft að gefa það í 

skyn og vill endurskapa þann neista. María hefur engan áhuga. Eitt kvöldið gengur Pétur of 

2 Valdimar Jóhannsson, Dýrið, Kvikmyndahús (Ísland: Go to sheep, 2021) 
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langt eftir að þau eru öll búinn að gera sér glaðan dag. María læsir hann inn í búrinu og 

vekur hann svo snemma um morguninn til þess að skutla honum í rútuna sem keyrir hann í 

bæinn. Ingvar og Ada vakna og enginn er heima. Svo þau ákveða að rölta saman að 

traktornum sem hafði gefið upp öndina fyrir nokkrum dögum. Það gengur ekkert að koma 

traktornum af stað. Á meðan kemur María heim og heyrði að skotið er úr byssu. Hún 

hleypur af stað í átt að skothvellinum. Þar finnur hún Ingvar liggjandi í blóði sínu en hvergi 

sér hún Ödu. Ada var á leiðinni upp fjallið með Hrútmanninum eftir að hann skaut Ingvar, 

sem ríghélt eins og hann gat í Ödu og vildi alls ekki missa hana. Myndin endar á því að 

María tekur síðasta andardráttinn. Það má finna í þessari lokasenu að María er loksins 

lifandi, allir frumur hennar öskra úr sársauka. Hún finnur til. 

Mynd 12 Hrútmaðurinn sækir afkvæmið sitt. 

Mynd 13. Dauði Ingvars.   Mynd 14. Ingvar neitar að sleppa. 
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Mynd 15. Ada horfir sorgmædd til baka.

1.2  Gerð handritsins 

Sagan um Dýrið er afraksturs náins samstarfs Valda og Sjón. Áður en rætt verður um 

aðdraganda þess og aðferðafræði þeirra í sköpunarferlinu geri ég örstutt grein fyrir Valda 

og Sjón.  

Fyrir utan Dýrið hefur Valdi starfað í kvikmyndabransanum í rúmlega tuttugu ár. Hann 

hefur tekið þátt í flestum af þeim erlendu stórverkefnum sem tekin hafa verið upp hér á 

landi. Má þar nefna Rogue One: Star Wars Story, Fast & Furious 8, Prometheus, Flags of 

Our Fathers, Game of Thrones og  Batman Begins, svo nokkrar séu nefndar. Valdi hefur 

starfað í flestum deildum en þó aðallega í tæknibrellum (e. special effects). Valdi hefur gert 

tvær stuttmyndir, Dögun og Harmsögu. Harmsaga sem kom út árið 2008 fékk góð 

viðbrögð og fór á nokkrar kvikmyndahátiðir erlendis. Valdi lærði við Kvikmyndaskóla 

Íslands og útskrifaðist þaðan 2001. Seinna lá leið hans til Bosníu Hersegóvínu þar sem 

hann stundaði nám í Filmfactory í Sarajevo á árunum 2012-2015 hjá ungverska 

leikstjóranum Béla Tarr.3 

Sjón hóf ungur sinn feril sem ljóðskáld og fyrsta ljóðabók hans, Sýnir kom út árið 1978. 

Sjón stofnaði ásamt fleirum súrreal listahópinn Medúsa og varð áberandi í listalífi landsins 

mjög snemma. Sjón hefur sent frá sér ótal verka, ljóðabækur og skáldsögur. Einnig hefur 

hann skrifað leikrit og handrit fyrir kvikmyndir. Sjón hefur starfað með ótal listamönnum 

3   Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
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meðal annars samið tónlist, texta og tónlistarmyndbönd fyrir Björk, þar á meðal texta við 

tónlist hennar í kvikmynd Lars Von Trier, Dancer in the Dark. Undanfarið hefur Sjón 

starfað með leikstjóranum Robert Eggers sem handritshöfundur í stórmyndinni Northman 

sem verður frumsýnd á næsta ári. Verk eftir Sjón hafa verið þýdd á ótal tungumálum og 

hefur hann unnið til ótal verðlauna, meðal annars Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs 

2005 fyrir Skugga-Baldur einnig hlaut Mánasteinn Íslensku bókmenntaverðlaunin 2013. 

Sjón og Björk voru tilnefnd til Óskarsverðlauna og Golden Globe árið 2001 fyrir besta 

frumsamda lag í kvikmynd.4 Sjón hefur lengi verið í miklu uppáhaldi hjá mér og á 

heimasíðunni hans segir hann að Kafka og Bulgakov séu höfundar sem hann líti upp til. 

Sérstaklega bókin Hamskiptin eftir Kafka en það sé verk sem hefur haft mest áhrif á hann.5 

Í viðtalinu lýsir Valdi hvernig hugmyndin af kvikmyndinni Dýrinu varð til: ,Hugmyndin 

var í raun og veru mjög einföld. Ég byrjaði að skissa myndir af einhverskonar lamb-barni, 

eða kynjaveru, fyrir rúmlega 10 árum síðan. Nokkru seinna fæddist einhvers konar 

söguþráður í kring um veruna og ég bjó til svokölluð reff-bord (e. reference board) sem ég 

ætlaði að láta ganga yfir heildarmyndina.“6 Nokkru síðar kynntu þær Hrönn Kristinsdóttir 

og Sara Nassim, sem eru kvikmyndaframleiðendur, Valda fyrir Sjón. Hrönn og Valdi hafa 

verið par í ár og öld. Sara er dóttir Hrannar úr fyrra sambandi og stjúpdóttir bróður míns. 

Einhverra hluta vegna ræða þau ekki um þessi fjölskyldutengsl í kringum myndina þegar 

þau tala við fjölmiðla. En ég er ekki fjölmiðill. Hrönn hefur starfað við kvikmyndir og 

framleiðslu þeirra í rúmlega 30 ár og á langan feril í kvikmyndaiðnaðinum, hún framleiddi 

meðal annars Englar Alheimsins, Sumarbörn, Draumalandið, Okkar Eigin Osló ásamt 

fleiru. Hrönn stundaði nám við Columbia University (1992) og Freie Universität Berlin 

(1989). Þrátt fyrir ungan aldur hefur Sara Nassim náð langt og hefur meðal annars hlotið 

tilnefningu til Grammy-verðlauna 2018 fyrir tónlistarmyndband sem hún framleiddi.7 

Aðspurður um samstarfið við Sjón sagði Valdi: ,,Ég hef verið mikill Sjón-aðdáandi í 

langan tíma og vissi frá byrjun að hann væri fullkominn með mér í þetta verkefni. Þó að ég 

hafi bara haft skissur, reff-bord og  einungis ómótaða hugmynd um söguþráð til að sýna 

4  „Heimili höfundanna, Sjón, “Forlagið, sótt 10. Nóvember 2021. 
    https://www.forlagid.is/hofundar/sjon/ 

5 Sjón, „Media, “Sjonorama, sótt 10. Nóvember 2021. 
  https://sjon.siberia.is/adaptions/ 

6  Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
7  Ibid. 

https://www.forlagid.is/hofundar/sjon/
https://sjon.siberia.is/adaptions/
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honum þegar við hittumst fyrst, þá var hann til í slaginn.”8 Valdi og Sjón hittust vikulega 

og unni í þrjá til fjóra tíma í senn í nokkur ár. Þeir skrifuðu niður hugmyndir, horfðu á 

bíómyndir, skoðuðu málverk og skúlptúra, skrifuðum senur í kringum eitthvað sem þeir 

voru heillaðir af. Valdi talaði um að ferlið hafði verið gefandi. Þegar hugmyndin var 

fullmótuð og þeir búnir að sammælast um grundvallaratriðin tók Sjón yfir og skrifaði 

handritið. Valdi lýsir þessu tímabili sem áreynslulausu og hefði jafnvel getað tekið styttri 

tíma. Hann telur það hafa hjálpað heildarmyndinni öll þessi for-vinna. Valdi sagði: ,, Við 

höfum greiðan aðgang að hugarheimi hvors annars og skiljum hvorn annan.”9 Það 

myndaðist mikill vinskapur á milli Valda og Sjón og þekkjast þeir vel innbyrðis svo næstu 

verkefni þeirra eiga eftir að taka styttri tíma. Þegar handritið var tilbúið eyddi Valdi 

mörgum mánuðum í að teikna allt upp og búa til sögulínu (e. storyboard) til þess að koma 

sínum hugarheim frá sér á skiljanlegan hátt.    

1.3 Faglegt teymi 

Það gerir enginn einn kvikmynd. Það er heill hópur á bak við svona verk og erfitt er velja 

nokkra úr og ræða sérstaklega. Hér ætla ég þó að gera grein fyrir örfáum. Ég ætla að segja 

frá leikstjóranum Béla Tarr sem er áhrifavaldur í lífi Valda og meðframleiðandi í 

myndinni. Ég vil þó fyrst ræða örstutt Peter Hjorth sem sá um tæknibrellurnar og hafði 

mikil áhrif á mig við gerð myndarinnar. Einnig ætla ég að segja stuttlega frá Morten 

Jacobsen sem skapaði Hrútmanninn, Snorra Frey Hilmarsson sem hannaði leikmyndina og 

Eli Arenson sem sá um kvikmyndatökuna.  

Peter Hjorth sá um tæknibrellurnar (e. visual effects) og hans hlutverk var mjög mikilvægt. 

Peter er gríðarlega reynslumikill og hefur unnið í ótal kvikmyndum, meðal annars í Gräns, 

Retfærdighedens ryttere, Adams Æbler og flestum myndum Lars Von Trier til dæmis Anti 

Christ, Peter hefur unnið til ótal verðlauna.10 Það voru þvílík forréttindi að hafa Peter í öllu 

þessu ferli. Hann hafði bilaða trú á að allt væri mögulegt og jákvætt viðhorf hans hafði 

áhrif á sjálfstraust okkar hinna. Honum fylgdi líka Morten Jacobsen, sem sérhæfir sig í 

förðun, brúðum og allskonar gervum fyrir kvikmyndir (e. special effects make-up artist). 

Þessir tveir eru þeir bestu í sínu fagi í Evrópu og þótt víðar væri leitað. Morten hefur unnið 

8  Ibid. 
9  Ibid. 
10 Freja Dam, „Peter Hjorth: Effects are for communicating a vision, “dfi.dk. 10.maí, 2019, sótt 14. 
Nóvember 2021https://www.dfi.dk/en/english/peter-hjorth-effects-are-communicating-vision 

https://www.dfi.dk/en/english/peter-hjorth-effects-are-communicating-vision
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og sérhæft sig á þessu sviði síðan 1988 og hefur unnið í hundrað og áttatíu kvikmyndum 

meðal annars öllum myndum Lars Von Trier frá 1990, Dark (Netflix), Harry Potter and 

The Deathly Hallows, Men and Chicken.11 

Béla Tarr, einn frægasti listræni leikstjóri í heiminum, er meðframleiðandi á Dýrinu. Valdi 

hefur alltaf verið mikill aðdáandi hans og sérstaklega af þeim verkum sem eru hæg og 

ljóðræn. Valdi kynnist honum þegar hann var við nám í Filmfactory í Sarajevo á árunum 

2012-2015. Þeir urðu góðir vinir. Béla Tarr kynnti Valdi ásamt samnemendum fyrir 

leikurum og leikstjórum, má þar nefna Aptichaping, Carlos Reygadas og Tilda Swinton. 

Þau komu flest til þess að halda tveggja til þriggja vikna námskeið. Béla Tarr var mjög 

hjálpsamur og hvetjandi þegar Valdi fór af stað með Dýrið. Valdi sagði að Béla hafði haft 

mikil áhrif á hann sem leikstjóra: ,,Það hjálpaði mér mjög mikið að vera trúr sannfæringu 

minni. Hann mótaði mig mjög mikið að vera sá leikstjóri sem ég er í dag. Með hans 

stuðning frá upphafi opnuðust mun fleiri möguleikar.”12 

Snorri Freyr Hilmarsson lærði leikmyndahönnun í Tækniháskólanum í Birmingham árið 

1989. Snorri hefur hannað leikmyndir fyrir leikhús og kvikmyndir í mörg ár, en einnig 

hannað allskonar allt frá Sky Lagoon til nýja miðbæjar Selfoss. Snorri hannaði allar 

leikmyndir í þáttunum Latibær og kvikmyndir eins og Kona fer í Stríð nutu þess að hafa 

Snorra innanborðs. Snorri er ótrúlega fjölhæfur hönnuður og mikill áhugamaður um 

verndun gamalla húsa eins og sést á skipulaginu á nýja miðbænum á Selfossi. Snorri er 

einnig formaður Torfusamtakanna.13 

Eli Arenson hóf feril sinn sem blaðamaður í hernum áður en hann snéri sér að 

kvikmyndatöku í auglýsinga- og kvikmyndabransanum. Hann stundaði nám í AFI 

Conservatory í Los Angeles þar sem Sara Nassim og hann kynntust og hófu sambúð en 

Sara var einnig nemandi við skólann. Hann hefur unnið við þriðju þáttaröð Baltasars 

Kormáks Trapped fyrir Netflix og hefur meðal annars tekið þátt í auglýsingagerð fyrir 

11 Morten Jacobsen, „About, “Morten Jacobsen Make-up effects, sótt 13. nóvember 2021. 
https://mortenjacobsen.dk/ 

12 Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
13 „Snorri Freyr Hilnarsson-leikmyndahönnuður, “Leikhópurinn á senunni, sótt 9 nóvember 2021. 
http://felixbergsson.is/senan/www.kabarett.is/listamenn/snorri.htm 

https://mortenjacobsen.dk/
http://felixbergsson.is/senan/www.kabarett.is/listamenn/snorri.htm
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Nike, Adidas, Vogue. Eli nálgast viðfangsefni sín frá hugarheimi persónanna og hvernig 

þau skynja heiminn.14 

1.4  Móttökur 

Dýrið (e: Lamb) var frumsýnt á kvikmyndahátíðinni Cannes í Frakklandi þann 13.júlí 

2021. Hún keppti um verðlaun í flokknum Un Certain Regard, en Dýrið er fjórða íslenska 

kvikmyndin sem kemst í þennan flokk. Dýrið fékk góðar viðtökur á hátíðinni og vann til 

tvennra verðlauna, frumlegasta myndin Prize of Originality15 og hundurinn Panda vann 

verðlaunin Palm dog sem eru veitt fyrir framúrskarandi hundaleikara. Þetta voru ekki 

fyrstu verðlaunin hennar Pöndu en kvikmyndin Hrútar eftir Grím Hákonarson vann einnig 

verðlaun í Un Certain Regard árið 2015. Panda lék aðalhlutverk í þeirri mynd.16

Mynd 16. Ada og Panda. 

Dýrið var síðan forsýnt á Íslandi í Háskólabíó í september og fékk góð viðbrögð frá þeim 

sem sáu myndina en aðsóknin hérna heima var frekar dræm. Máltækið enginn sé spámaður 

14 Eli Arenson, „Info, “Eliarenson, sótt 10. nóvember 2021   
 https://www.eliarenson.com/info 

15 Jón Agnar Ólason, „Dýrið hreppti frumleikaverðlaun á Cannes, “rúv.is, 16. júlí 2021, sótt 12. nóvember 
2021. 
 https://www.ruv.is/frett/2021/07/16/dyrid-hreppti-frumleikaverdlaun-i-cannes 

16 Katrín María Timonen, „Störnutíkin Panda vann til verðlauna í Cannes, “rúv.is, 5. ágúst 2021, sótt 12 
nóvember 2021. 
 https://www.ruv.is/frett/2021/08/05/stjornutikin-panda-vann-til-verdlauna-i-cannes 

https://www.eliarenson.com/info
https://www.ruv.is/frett/2021/07/16/dyrid-hreppti-frumleikaverdlaun-i-cannes
https://www.ruv.is/frett/2021/08/05/stjornutikin-panda-vann-til-verdlauna-i-cannes


20 

í sínu heimalandi á mjög vel við en stuttu seinna var Dýrið frumsýnt í Bandaríkjunum og 

komst strax inn á topp tíu listann af aðsóknarmestu kvikmyndum á frumsýningarhelginni. 

A24 er amerískt framleiðslu og dreifingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í óhefðbundnum 

myndum (ekki dæmigerðum Hollywood myndum) sá um dreifinguna í Bandaríkjunum. 

Aldrei í sögunni hefur íslensk kvikmynd fengið jafn mikið áhorf í Bandaríkjunum og 

Dýrið. Kvikmyndin fékk einnig margar góðar umfjallanir vestan haf, í tímaritum og 

vefsíðum. Óháð ólíkum túlkunum hefur myndin almennt hlotið góða viðtökur en á vefsíðu 

Rolling Stone sagði m.a. : „Lamb is the Sweetest, Most Touching Horror-Movie Nightmare 

You've Ever Seen“.17 

 „Is Arthouse Baaack? Lamb“,18 var fyrirsögn í dómi um myndina á kvikmyndasíðunni 

Deadline, en í huga gagnrýnanda boðaði myndin endurkomu Arthouse. Arthouse 

kvikmyndir einblína á fagurfræði og listræna túlkun frekar en að vera með það markmið að 

vera vinsælt afþreyingarefni.19 Þetta er aðeins eitt dæmi um viðbrögð en margir lífsstíls-, 

skoðana- og trúarhópar hafa gert sér mat úr efni myndarinnar og hún hefur verið túlkuð á 

mjög fjölbreyttan hátt. Dýrið hefur vakið upp margar ólíkar spurningar hjá gagnrýnendum, 

t.d. varðandi staðgöngumæður. Spurningar eins og hvort þessi vera vilji vera lamb eða

manneskja? Eða vilji vera bæði? Af hverju má Ada ekki borða gras úr höndum frænda

síns? Hvort ekki væri hægt að hafa fjölbreyttara fjölskyldumynstur og eiga þrjá

forráðamenn?20

Það er enn þá verið að sýna myndina og hún á eftir að ferðast víðsvegar um heiminn, í ótal 

löndum. Aldrei hefur íslensk kvikmynd verið seld til jafn margra landa og raunin er með 

17 David Fear, „ ‘Lamb’ Is the Sweetest, Most Touching Horror-Movie Nightmare You’ve Ever Seen, 
“Rolling Stone, 9. október 2021, sótt 1. Nóvember 2021  
https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/lamb-movie-review-noomi-rapace-1234065/ 

18 Jill Goldsmith, „Is Arthouse Baaack? Lamb. “deadline.com. 10. Október 2021, sótt 5. nóvember 2021. 
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-
to-die-james-bond-1234853535/ 

19 Jill Goldsmith, „Is Arthouse Baaack? Lamb. “deadline.com. 10. Október 2021, sótt 5. nóvember 2021. 
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-
to-die-james-bond-1234853535/ 

20 Sophie Lewis, „ A Pastoral Tale of Ovine Surrogacy True Crime, “blindfieldjournal.com, 19. október 
2021, sótt 14. nóvember 2021.https://blindfieldjournal.com/2021/10/19/a-pastoral-tale-of-ovine-surrogacy-
true-crime/ 

https://www.rollingstone.com/movies/movie-reviews/lamb-movie-review-noomi-rapace-1234065/
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-to-die-james-bond-1234853535/
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-to-die-james-bond-1234853535/
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-to-die-james-bond-1234853535/
https://deadline.com/2021/10/the-rescue-thailand-iceland-horror-lamb-arthouse-specialty-box-office-no-time-to-die-james-bond-1234853535/
https://blindfieldjournal.com/2021/10/19/a-pastoral-tale-of-ovine-surrogacy-true-crime/
https://blindfieldjournal.com/2021/10/19/a-pastoral-tale-of-ovine-surrogacy-true-crime/
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Dýrið. Valdi hefur verið á faraldsfæti (og er enn) frá því að myndin var sýnd í 

Bandaríkjunum og fylgt myndinni eftir á ótal kvikmyndahátíðir og flestir gagnrýnendur 

hafa ausið henni lofi. Á einni af stærri hátíðunum, Sitges Film Festival sem haldin var á 

Spáni vann Dýrið til þriggja verðlauna. Þau eru: Besta myndin, besta leikkona í 

aðalhlutverki og besti leikstjóri með sína fyrstu mynd. Dýrið hefur einnig verið tilnefnt 

sem uppgötvun ársins til Evrópsku kvikmyndaverðlaunanna. Flokkurinn kallast Discovery 

2021 – Prix Fipresci award. Tilnefningar eru valdar af sérstakri nefnd en hún 

samanstendur af félögum í stjórn Evrópsku kvikmyndaakademíunnar og fulltrúum 

Fipresci, heimssamtaka kvikmyndagagnrýnenda. Evrópsku kvikmyndaverðlaunin verða 

haldin 11. desember í Berlín í Þýskalandi. Dýrið hefur einnig verið valið sem framlag 

Íslands til Óskarsverðlauna 2022. 

2. Dýrið og ég
Í þessum kafla ætla ég að fjalla um framlag mitt til kvikmyndarinnar og þau verkefni sem 

ég sinnti, sem var allt frá leikmynd yfir í kúnstina við það að svæfa nokkurra vikna gamalt 

lamb í rimlarúmi fyrir börn.  Í þessum kafla mun ég jafnframt ræða aðeins samband mitt 

við Valda. 

2.1 Valdi bróðir og ég 

Minningar- og hugarheimur okkar bræðra er mjög svipaður og það hjálpaði mér mjög 

mikið við gerð myndarinnar. Ég vissi til dæmis nákvæmlega hvernig sveitabæ Valdi vildi 

og hvaða kindur honum þótti ljótar. Það auðveldaði líka leit mína að leikmunum því ég 

vissi alltaf hvað Valdi var að tala um því við eigum sömu minningar af þessum hlutum.    

Valdi er einu ári eldri en ég, fæddur árið 1978 en hann  hagar sér oft eins og hann sé miklu 

eldri. Við ólumst upp á Svalbarðseyri við Eyjafjörð, pínulítið þorp við sjóinn, og vörðum 

sömuleiðis miklum hluta æsku okkar á sveitabænum hjá ömmu og afa á Brautarhóli. Þar 

upplifðum við sveitina og öll sveitastörfin, þar var enginn stéttar-, kynja- eða aldurskipting 

hjá ömmu og afa þegar kom af því að vinna. Samband þeirra einkenndist af ást og virðingu 

við hvort annað sem við upplifðum mjög sterk. Amma vann inn á Akureyri á daginn og afi 

sá um barnabörnin. Við Valdi höfum alltaf verið mjög nánir og ég hef alltaf verið mjög 

þakklátur að eiga hann sem bróðir.  Þó svo að ég hafi nokkrum sinnum í æsku ætlað að 

drepa hann þá er ég mjög glaður í dag að það mistókst. Í Harmsögu, mynd eftir Valdasem 

byggir á sögu úr Grimms ævintýrunum, lætur hann unga bræður heita Helga og Valda og í 

henni  drepur Helgi Valda.  
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Ég fór fljótlega að aðstoða Valda við að finna hentugan sveitabæ fyrir tökurnar á myndinni. 

Hann var búinn að keyra tvígang hringinn í kringum landið, án þess að finna sveit sem 

honum fannst henta. Ég tók við verkefninu og ekki leið á löngu þar til ég fann Flögu. Flaga 

er næst innsti bærinn í Hörgárdal á norðausturlandi og þar hefur ekki verið búskapur í 20 ár, 

en hann liggur samsíða Öxnadal vestan Akureyrar. Öxnadalur er auðþekkjanlegur og kannast 

flestir við hann enda gnæfir fjallgarðurinn Hraundrangar þar yfir Hrauni í Öxnadal 

(fæðingarstaður Jónas Hallgrímssonar). Valdi lýsti fyrir mér hvað hann hugsaði þegar hann 

fyrsti heimsótti Flögu: „Bærinn hefur í raun staðið auður í tvo áratugi. Fjárhúsin voru ekki 

alveg eins og ég hafði ímyndað mér en bærinn var mjög einangraður og umhverfið í kring 

svo fallegt. Það var alltaf mjög mikilvægt að við gætum skotið 360 gráður út um alla glugga 

án þess að eitthvað truflaði skotið sem ekki tilheyrði þessum heimi. Flaga og Hörgárdalur 

voru fullkomin.” 21 

Mynd 17. Flaga. 

Flaga fór í eyði fyrir rúmlega tuttugu árum síðan, en hefur verið nýtt sem geymslurými 

síðan þá. Þegar samningar náðust við bóndann, eiganda Flögu, þá byrjaði ég að vinna.  

Fyrstu þrjár vikurnar var ég einn að vinna á bænum við að tæma húsið, rífa teppi og dúka 

af gólfum, sparsla og mála. Við þurftum að breyta mjög miklu, bæði innandyra og utan. 

Steingrímur Ingi Stefánsson, yfirleikmyndarsmiðurinn og æskuvinur minn, mætti með hóp 

af smiðum og málurum, og þá fór Flaga mjög fljótlega að taka á sig rétta mynd og líkjast 

21 Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
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því sem áhorfendur sjá á hvíta tjaldinu. Við þurftum þó́ að mála allt húsið tvisvar, þar sem 

rangur litur var notaður í fyrri umferðinni, en þrátt fyrir það gekk verkið ótrúlega hratt fyrir 

sig.  Það tók um tvo mánuði af vinnu með frábæru fólki að breyta staðnum í heimili Maríu 

og Ingvars. Ég fékk nokkuð frjálsar hendur sums staðar í leikmyndinni, meðal annars á 

baðherberginu. Eins og ég mun koma að á eftir þá flutti ég inn og bjó á þessu eyðibýli í 

þrjá mánuði sumarið 2019. Þetta voru tvö tímabil í tökum á bænum maí og júní svo í ágúst, 

með fríi í júlí. Ég nýtti því tímann þegar allir úr tökuliðinu voru farin í að gera upp baðið. 

Ég reif dúka af gólfinu og veggjunum og sótthreinsaði allt saman. Ég var búinn að fara yfir 

litina með Valda og vissi alveg hvað hann vildi, þrastareggjablátt. Ég fann svo  flísar í 

flísabúð í Reykjavík og flísalagði baðherbergið. Ég var alltaf í beinu sambandi við Valda 

sem var á fullu að plana næsta tökutímabil og fara yfir efni sem komið var. Því þó svo að 

þú sért með góða hugmynd eða finnst eitthvað vera rétt þá er það leikstjórinn sem ræður.  

   Mynd 18. Bað fyrir.      Mynd 19. Bað eftir. 
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Mikið af leikmunum sem sjást í Dýrinu var eitthvað sem ég fann og átti. Í stofunni voru 

húsgögn sem ég kom með og voru í notkun á mínu heimili t.d. sjónvarpsskenkur og 

húsbóndastóllinn. Ég innréttaði líka svefnherbergi Péturs með hillum og skápum úr 

svefnherberginu mínu. Einn leikmunur hafði mjög mikið tilfinningalegt gildi fyrir mig og 

Valda, það var kartöfluniðursetningarvélin. Þetta er sama vél og amma og afi áttu, amma 

hafði gefið hana einhverjum en hún mundi ekki hverjum því hún var kominn með 

alzheimer undir það síðasta. Við þurftum því að fara í smá rannsóknarvinnu og fundum 

hana loks rétt hjá Hjalteyri og fengum hana lánaða í tökur.    

Mynd 21. Kartöflu niðursetningarvélin í kvikmyndinni Dýrið. 

2.3 Brúðugerð 

Þegar fór að líða að tökum og rétt útlit var komið á Flögu breyttist hlutverkið mitt. Í þetta 

sinn einbeitti ég mér að dýrunum. Ég hafði verið að leita að andvana fæddum lömbum og 

var kominn í samband við marga sauðfjárbændur sem voru margir hverjir duglegir að 

hringja í mig þegar kindurnar þeirra báru andvana fædd lömb. Þau þurftu að vera í réttum 

stærðum, kollótt og hvít. Í sauðburði fæðast yfirleitt eitthvað af andvana lömbum. Hér áður 

fyrr, þegar sútunarverksmiðjurnar voru upp á sitt besta, gátu bændur hirt skinnin af 

lömbunum og fengið einhvern smá pening fyrir þau. Í dag er engin sútunarverksmiðja 

starfræk á landinu og andvana lömbum er fleygt í hrægáma sem finna má í öllum sveitum 

landsins. Svo bændurnir urðu mjög ánægðir þegar þeir fréttu að við gætum nýtt skinnin, 

enda sparaði ég þeim ferðina í hrægáminn.   
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Mynd 22. Brúða í vinnslu 1. 

 
              Mynd 23. Brúða í vinnslu 2.                                                                              Mynd 24. Brúða í prufu.  

 

Við vorum líka búin að skoða úrvalið af uppstoppuðum lömbum en það var ekki mikið til 

og alls ekki vel gert. Við komum okkur í samband við uppstoppara frá Danmörku til að 

gera fyrir okkur brúður úr skinnum sem ég var búinn að forvinna. Brúðurnar voru mjög 

mikilvægar í tökunum og gerðu eftirvinnsluna auðveldari. Öll atriðin með Ödu voru tekin 
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fyrst upp með brúðu og svo með barni í réttri stærð þar að segja ef líkaminn sást og svo 

síðast með lambi. Valdi lýsir ferlinu frá eigin brjósti og hvernig Ada lifnaði við:   

Við byrjuðum öll atriðin með Ödu á því að máta brúðu inn í skotið. Svo var 
atriðið tekið upp með barni í réttri stærð sem var með green screen hettu á 
hausnum og að lokum með lifandi lambi. Við  vorum mjög ánægð með alla 
eftirvinnsluna og öll smáatriðin í útliti Ödu. Þegar við vorum að þróa 
karakterinn hennar vorum við ekki með neinar hömlur á hvað hún gæti gert. 
Til dæmis hvort hún gæti gengið, talað, borðað og farið í bað. En eftir að við 
kláruðum fyrsta klippið fannst okkur Ada vera að taka of mikið pláss í 
myndinni því að hún er í raun ekki aðalpersónan. Við fórum því að klippa út 
full af atriðum með henni og ákváðum að hún gæti ekki talað en hún skildi 
hvað var sagt við hana. Þetta var gert til að gera hana áhugaverðari og 
dularfyllri, en á sama tíma skiljum við eftir helling fyrir áhorfendann til að 
ákveða hennar tilfinningar. Svolítið svipað og þú gerir við hundinn þinn þegar 
þú horfir í augun á honum og býrð til einhverjar mennskar tilfinningar fyrir 
hann. Við prufuðum líka að gefa Ödu eins konar sjötta skilningarvit sem dýr 
hafa, eins og við reyndum með öll dýrin, að láta þau skynja eitthvað áður en 
það  gerðist. En við komumst að því að Ada er ekki dýr hún er barn svo við 
gáfum henni mennskt eðli, eins og að njóta þess að leika sér í baði og vera 
feimin í partíi. Mesta áskorunin var að ná þeirri tilfinningu að Ada væri á 
milli tveggja heima.22 

Valdi talar um hvað augnsamband Ödu og dýranna var mikilvæg í að túlka 

tilfinningar þeirra fyrir áhorfandann. Það eru mörg dæmi í bókmenntum og kvikmyndum  

hvernig dýr geta haft áhrif á tilfinningar áhorfandans.  

2.4 Asninn Balthazar  

Mínar sterkustu minningar úr æsku tengjast dýrum, bæði þeim sem ég ólst upp með í 

sveitinni, en líka úr kvikmyndum sem ég horfði á sem strákur. Þessar minningar hafa alltaf 

fylgt mér, sumar hafa búið til fóbíur og hræðslu, sem ég get tengt beint við þessar 

kvikmyndir. Þar má til dæmis nefna ísbirnina í Nonna og Manna og hákarlinn í Jaws. Þessi 

dýr vekja hjá mér óþægilega tilfinningu enn þann dag í dag. Hesturinn sem drukknaði í 

sorgarmýrinni í Never Ending Story er atriði sem ég mun aldrei gleyma. Dýr í 

kvikmyndum virðast vekja upp sterkari tilfinningar hjá flestum og fólk á jafnvel 

auðveldara með að sjá manneskjur drepnar í kvikmyndum heldur en dýr. Dýr líkjast frekar 

börnum. Sakleysingar sem eiga sér enga rödd.   

22Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 



27 

Valdi kynnti mig fyrir kvikmyndinni Au hasard Balthazar 23áður en tökur hófust. Í 

skólanum úti í Sarajevo komu gestakennarar sem kenndu þeim yfir ákveðið tímabil. Einn 

af þessum kennurum sem kenndi Valda var eins og áður hefur komið fram leikkonan Tilda 

Swinton, en hún kynnti Valda fyrir asnanum Balthazar. Hennar mat var að þetta væri besta 

frammistaða dýrs í kvikmynd.24 

Au hasard Balthazar er gerð árið 1966 af franska leikstjóranum Robert Bresson og gerist í 

sveitum Frakklands. Myndin segir frá ævi asnans Balthazar frá unga aldri til dauða. Á 

meðan við fylgjumst með lífi Balthazar kynnumst við mismunandi lífi fólksins í sveitinni. 

Við sjáum hann í allskyns hlutverkum, bugaðan af erfiðisvinnu, elskaðan, laminn, 

hræddan, í sirkus o.fl. Þegar Balthazar lendir í sirkus eftir að hafa flúið frá 

þorpsfyllibyttunni sjáum við hvernig Bresson tekst að gera asnann þannig að áhorfandinn 

gerir varla greinarmun á tilfinningu dýrsins og mannverunnar.25 Leikhússtjórinn teymir 

Balthazar fram hjá framandi dýrum í búrum, við sjáum tígrisdýr, ísbjörn, apa og fíl. 

Bresson notar mikið af nærmyndum af asnanum í þessu atriði og nærmynd af augunum. 

Við skynjum vorkunn í augum Balthazars þegar hann sér tigrísdýrið og eyrum sperrast af 

hræðslu við hljóðið úr ísbirninum. Þarna sýnir Bresson að augnasamband gefur leikurum 

líf í kvikmyndum og dýrum líka.26   

Í lokaatriðinu sést asninn Balthazar liggjandi í miðjum hóp af kindum. Hann hafði særst 

eftir að hafa fengið skot í sig og er að deyja. Tilfinningaleg viðbrögð áhorfendans verða 

ekki jafn sorgleg og dramatísk vegna viðbragða kindanna sem verða vitni að dauða 

Balthazar. Dauði asnans er friðsæll og fallegur þó svo að hann sé sorglegur.27 Ólíkt þegar 

Artax hesturinn hans Atreyu í Neverending Story drukknar í sorgarmýrinni. Rétt áður en 

þeir komast yfir mýrina stoppar hesturinn og sama hvað Atreyu togar í tauminn þá hreyfist 

Artax ekki og byrjar hann að sökkva í mýrinni. Áhorfandinn horfir á hestinn sökkva á 

meðan drengurinn grætur af angist og reynir hvað hann getur að bjarga hestinum sínum án 

23 Robert Bresson, Au hasard Balthazar, DVD (Frakkland: Argos Film, 1966.) 

24 Valdimar Jóhannsson, viðtal tekið af Helga Jóhanssyni 23. september 2021. 
25 Robert Bresson, Au hasard Balthazar, DVD (Frakkland: Argos Film, 1966.) 

26 Rives, Rochelle. „THE VOICE OF AN ANIMAL”: ROBERT BRESSON AND NARRATIVE FORM. 
Nebraska: University of Nebraska Press, 2016. sótt 1. Nóvember 2021.  
file:///C:/Users/Notandi/Downloads/The_Voice_of_an_Animal_Robert_Bresson_a%20(1).pd  

27 Robert Bresson, Au hasard Balthazar, DVD (Frakkland: Argos Film, 1966.) 
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árangurs.28 Við upplifum sorgina mun sterkara við að sjá tilfinningar og viðbrögð 

drengsins ólíkt viðbrögðum kindanna. 

Bresson var þekktur fyrir að skjóta sama skotið tíu til tuttugu sinnum jafnvel alveg 

upp í fimmtíu sinnum. Þetta gerði hann til að taka allan leik úr leikurunum svo eftir stæði 

athöfnin ein. Með þessum stíl að einfalda frammistöðu leikarana nær Bresson 

einhverskonar hreinleika sem gerir myndirnar hans ótrúlega tilfinningaríkar. Leikararnir 

túlka líf án þess að upplýsa hvernig okkur eigi að finnast það, áhorfandinn er neyddur til að 

ákveða hvernig honum líður, neydd til að finna samúð, sorg og hamingju. Áhorfandinn 

upplifir sterkari tilfinningar ef hann fær að uppgötva þær sjálfur í staðinn fyrir að leikarinn 

finni þær fyrir hann að mati Bresson, pínu eins og þegar dýr eru notuð í kvikmyndum.29 

Dýr eru ekki leikarar þegar þau eru notuð í kvikmyndum, þau eru heldur ekki leikmunir, 

það er því vandmeð farið þegar nota á dýr í kvikmyndum og margar siðferðilegar 

spurningar vakna.   

• Getum við treyst samtíma listamönnum fyrir dýrum, lifandi eða dauðum?

• Getum við treyst því að þeir hegði sér á ábyrgan hátt, siðferðilegan, þegar verk

þeirra taka á spurningum um líf dýra?

• Munu þeir setja velferð dýranna í fyrsta sæti, eða munu þeir raða eigin hagsmunum

ofar?30

2.5 Dýravelferð 

Í upphafi á tökum á kvikmyndinni Dýrið var það alveg ljóst að við myndum ekki nota 

svefnlyf til að láta lömbin sofna í barnarúmi eða í fanginu á leikurunum. Þó svo að það 

væri auðveldasta leiðin þá fannst okkur það of mikið inngrip í þeirra líf. Við ákváðum að 

prófa okkur áfram í þeim efnum, við gátum ekki leitað ráða hjá neinum því þetta hafði 

aldrei verið gert að okkur vitandi. Ef þetta hefði ekki gengið upp var ég tilbúinn með tvö 

andvana fædd lömb en þau dóu í fæðingu á næsta bæ. Við þurftum ekki að nota þau því 

það gekk eins og í sögu að svæfa lifandi lömbin.  

28 Roger Ebert. „The NeverEnding Story. “rogerebert.com. 1. janúar 1984, sótt 10. nóvember 
2021.https://www.rogerebert.com/reviews/the-neverending-story-1984  

29 „Animals Were Harmed in This Production, “The Believer, 1. mars 2014, sótt 10. nóvember 2021. 
https://believermag.com/animals-were-harmed-in-this-production/ 

30 Steve Baker ritstýrði, Artist/Animal. London: University of Minnesota Press, 2013 

https://www.rogerebert.com/reviews/the-neverending-story-1984
https://believermag.com/animals-were-harmed-in-this-production/
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 Snemma á dögum Hollywood þar sem dýr voru notuð sem leikmunir var ekki hugsað um 

velferð dýranna. Ef handritið kallaði fram að þeirra öryggi var stefnt í hættu var það ekki 

umhugsunarefni. Það má sjá skýrt í tökum á kúrekamynd frá árinu 1939 þegar hest var 

riðið viljandi fram af bjargi og hesturinn deyr. Bandarískur almenningur krafðist aðgerða. 

Stuttu seinna svaraði American Humane, mannúðarsamtök, því kalli og sá til þess að 

tryggja öryggi og velferð dýra á tökustöðum.31 En hversu vel var þessum reglum fylgt eftir 

og gildu þær eingöngu í Hollywood? Í Evrópsku kvikmyndinni um asnann Balthazar eru 

nokkur atriði sem ég hef velt fyrir mér, eftir að hafa horft á hana aftur og eftir að hafa 

öðlast reynslu við að vinna með dýrum í kvikmyndum. Strákaklíka í þorpinu sparka og 

lemja Balthazar og eru mjög andstyggilegir við hann. Við verðum samt að taka það með í 

reikninginn að kvikmyndin er frá 1966 og dýravelferð var ekki jafn mikil og hún er í dag, 

ef hún var einhver. Í einu atriði festa strákarnir dagblað við taglið á asnanum og kveikja í. 

Það sést mjög vel að það atriði er ekki leikið, asninn hleypur um óttasleginn og reynir að 

losna við brennandi dagblaðið. Eins með lokaatriðið, þegar Balthazar er að lognast út af og 

deyr, hann er með skotsár og úr því rennur blóð mjög raunverulegt miðað við tæknibrellur 

þess tíma. Asninn lognast að lokum út af og deyr, annað hvort var asnanum gefinn lyf eða 

hann drepinn. 

Ég fór líka að velta því fyrir mér hvort að dýr geti kallast leikmunir ef þau eru dauð? Við 

myndum samt aldrei nota raunverulegt lík sem leikmun. Hvort að asninn Balthazar hafi 

verið svona fær vegna þess að hann var í raunverulegum aðstæðum, hann var óttasleginn í 

alvöru, glaður, forvitinn o.s.frv. Það er spurning hvort að Bresson gerði það sama við dýrin 

og hann gerði við leikarana, að skjóta sömu senu oft og mörgum sinnum til þess að eftir 

stæði athöfnin ein. Áhorfandinn er því neyddur til finna eitthvað en fær tækifæri á að 

uppgötva ólíkar tilfinningar á eigin spýtur. Aftur á móti í Dýrinu upplifir áhorfandinn 

söguþráðinn í gegnum dýrin. Þau framkalla margar ólíkar tilfinningar en þar var alltaf 

reynt að finna besta kostinn fyrir dýrið sjálft sem var kannski ekki gert í tilfelli Balthazars.    

2.6 Lömbin 

Eins og fram hefur komið fékk ég að vinna með fjöldann allan af útvöldu fólki úr faginu, 

því besta á sínu sviði. Mér var flogið úr Hörgárdalnum á fund við Peter Hjort til þess að 

ræða hvað væri framundan og hvað þyrfti að undirbúa. Ég var hans hægri hönd. Peter 

31 „No Animals Were Harmed, “humanehollywood, sótt 9. nóvember 2021 
https://humanehollywood.org/about-us/  

https://humanehollywood.org/about-us/
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ákvað til dæmis hvaða stærðir á lömbum ættu við hvar og hvenær. Ég þurfti að læra 

hvernig ég gæti látið lömbin sofna án þess að nota svefnlyf og láta þau vera kyrr án þess að 

sprikla og streitast á móti. En fyrst varð ég að finna réttu lömbin. Þau urðu að vera í fjórum 

stærðum, tvö til þrjú í hverri stærð og öll urðu þau að líta eins út; hvít, kollótt, ómörkuð 

(þar að segja ekki búið að klippa í eyrun). Svo urðu þau öll að vera heimalningar, nánar 

tiltekið munaðarlaus. Ég fékk það hlutverk að finna þau, hugsa um þau og láta þau leika 

sitt hlutverk.     

Íslandi er skipt niður í sauðfjárvarnarhólf og ekki má fara með lifandi sauðfé á milli 

þessara hólfa vegna hættu á útbreiðslu búfjársjúkdóma. Þess vegna varð ég að leita að 

lömbum í því hólfi sem Hörgárdalur er í. Ég var kominn í samband við marga bændur eftir 

brúðugerðina og eftir að hafa leitað að tökustöðum. Þrátt fyrir það þá varð þetta erfiðara en 

ég bjóst við. Það fæðist nefnilega mikið af fallegum hvítum lömbum hérlendis en það var 

ekki inn í myndinni að taka þau frá móður sinni svo ramminn varð mjög þröngur. Ég fann 

svo fjögur lömb sem pössuðu, eitt í hvorri stærð. Stærðirnar voru ákveðnar út frá 

höfuðstærð til þess að þær pössuðu við barnslíkama. Þessar mælingar á höfuðstærð voru 

mældar á milli eyrna 6 cm, 7,5 cm, 9 cm og 11 cm.  

Mynd 25. Þjálfun á einum af lömbunum. 
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   Mynd 26. Þrívíddarskönnun á lambi.   Mynd 27. Gefa þurfti lömbunum pela fjórum sinnum á dag. 

Fyrst um sinn fékk ég að koma mér upp aðstöðu á sveitabæ nálægt tökustað því ég gat ekki 

tekið þau með mér heim út af sauðfjárvarnarlínum. Stuttu seinna var sú ákvörðun tekin að 

ég myndi flytja á Flögu til þess að hugsa um lömbin. Þannig gæti ég myndað traust okkar á 

milli og undirbúið þau fyrir komandi verkefni. Mjög fljótlega urðu lömbin háð mér vegna 

þess að ég var að gefa þeim mjólk úr pela fjórum sinnum á dag. Svo ég bjó á Flögu í þrjá 

heila mánuði sumarið 2019 með fjórum lömbum og kettinum Gosa. Ég prófaði mig áfram, 

kynnti mér hvenær og hvernig lömb sofa. Ég tók eftir því að þau urðu syfjuð rétt eftir að 

hafa fengið pela, ekkert ósvipað mennskum börnum, sem ég þekki líka ágætlega, svo ég 

fór að gefa þeim með þau í fanginu eins og ungabörnum. Mér tókst að svæfa þau.   

Aðeins höfuðið á lambinu mátti sjást í tökum svo það þurfti að sauma sérstakan svefnpoka 

til að setja það í. Það tók nokkurn tíma að láta lömbin venjast slíkum poka en aðalmálið var 

að láta því líða vel í þeirri stellingu sem það átti að vera. Ef lambið var æst eða stressað þá 

gat það alls ekki sofnað svo það var ákveðið að takmarka fólk á tökustað til að minnka 

áreiti. Fyrsta senan með lifandi lambi var þegar Ada liggur kyrr í bala á eldhúsborðinu. Á 

meðan eru María og Ingvar að undirbúa mjólk í pela handa henni. Ada drekkur pelann og 

sofnar. Hvað sem það var sem gerði það að verkum að hún sofnaði, undirbúningurinn, 

geðslag hjá þessu tiltekna lambi, andrúmsloftið á tökustað eða blanda af þessu þrennu, þá 

gekk þetta allt upp. Það hjálpaði einnig að allir voru meðvitaðir að lambið stjórnaði 

tökunum. Dýrin fengu ávallt að ráða förinni en það var mikilvægt að þeim liði vel til þess 

að atferli þeirra væri sem eðlilegast. Þess vegna þurftu allir að halda ró sinni en dýr skynja 
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streitu og spennu. Atr atriðinu með lambið í balanum notuðum við minnsta lambið en 

næsta minnsta lambið í vöggunni. Við komumst að því að lömb eins og ungabörn sofa 

alltaf minna og minna eftir því sem þau eldast og lömbin eru alveg eins nema þau eldast 

mun hraðar. Því tók það miklu lengri tíma að svæfa lambið í vöggunni þrátt fyrir að það 

var ekki nema viku eldra en það sem sofnaði í balanum á eldhúsborðinu. Við þurftum því 

að flýta öllum atriðum með sofandi lömbum áður en þau stækkuðu.iðið þar sem Ada liggur 

sofandi í vöggu gekk eins fyrir sig. Ég hafði ekki gefið lambinu pela um morguninn svo 

það var orðið svangt þegar tökur hófust. Í atriðinu með lambið í balanum notuðum við 

minnsta lambið en næsta minnsta lambið í vöggunni. Við komumst að því að lömb eins og 

ungabörn sofa alltaf minna og minna eftir því sem þau eldast og lömbin eru alveg eins 

nema þau eldast mun hraðar. Því tók það miklu lengri tíma að svæfa lambið í vöggunni 

þrátt fyrir að það var ekki nema viku eldra en það sem sofnaði í balanum á eldhúsborðinu. 

Við þurftum því að flýta öllum atriðum með sofandi lömbum áður en þau stækkuðu. 

Mynd 28. Lamb í tökum. 
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Lokaorð

Dýr eru ekki leikmunir. Dýr eru ekki leikarar. Dýr eru alltaf ekta. Dýr er ómeðvituð hvort 

umhverfið í kringum þau er leikið eða raunverulegt - það skiptir þau engu máli. Það er þó 

hægt að þjálfa þau en samt sem áður þarf dýrið að ráða ferðinni. Virðing og velferð dýrsins 

þarf að vera í fyrirrúmi. Allt teymið (kvikmyndatökumaður, ljós..) þarf að vera meðvitað 

um „hvað dýrinu sé fyrir bestu” og fyrirbyggja afslappað og þægilegt starfsumhverfi. Í 

Dýrinu er ekki mikið um orð þannig að áhorfandinn túlkar myndina í gegnum umhverfið 

og dýrin.  

Dýrið var frumraun mín í kvikmyndabransanum. Ég fékk mikið frelsi og traust frá 

leikstjóranum og framleiðendum til þess að flakka á milli deilda og vinna við ólík verkefni.  

Mörg þessara verkefna minntu mig á æskuna og sérstaklega störf mín í sveitinni hjá afa og 

ömmu og þar af leiðandi var umhverfið ekki nýtt fyrir mér, þó að það hafi verið sett í 

glænýtt samhengi. Það gerir enginn kvikmynd einn og allir sem komu að gerð þessara 

myndar eru mikilvægir fyrir heildar útkomumuna. Að taka sjálfan mig út fyrir sviga og 

fjalla um framlag mitt í kvikmyndinni reyndist mér erfiðara en ég átti von á, ég hefði viljað 

getað fjallað um fleiri einstaklinga sem komu að gerð kvikmyndarinnar Dýrið og höfðu 

áhrif á mig. Dýrið er einstök mynd sem líkist engu sem hefur áður sést í íslenskri 

kvikmyndasögu, enda hefur hún vakið athygli um allan heim. Ég var svo lánsamur að fá að 

starfa með öllu því fagfólki sem gerði það mögulegt.  

Ég er mjög ánægður að hafa fengið tækifæri að skrifa ritgerð um þetta tímbil í mínu lífi 

(sem er engan veginn lokið). Það hefur gefið mér mun betri skilning á þessu verkefni og 

mun hjálpa mér að geta sagt frá mínu framlagi við kvikmyndina Dýrið í komandi framtíð. 

Einnig vill ég minnast á að við gerð þessara ritgerðar las ég mikið af bókum og kynnti mér 
höfunda eins og Mikhail Bulgakov sem skrifaði Hundshjarta og Franz kafka og bókina 
hans um Hamskiptin. Þó svo að þeir kaflar hafa ekki endað í þessari ritgerð var það 
áhugavert að skoða þegar höfundar notast við svokallaða blendinga (hybird) í  
persónusköpun sinna verka og hvernig lesandinn eða áhorfandinn túlkar boðskap verksins.
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Viðauki 

Þegar verið var að leggja lokahönd á þessa ritgerð bárust fékk ég tölvupóst frá Peter Hjorth 

þess efnis að hann og Fredrik Nord hefðu unnið Evrópsku kvikmyndaverðlaunin fyrir bestu 

tæknibrellur (visual effects) í kvikmyndinni Dýrið. Þar þakkaði hann mér og Róbert Garcia 

fyrir okkar framlag í að láta þessi verðlaun verða að veruleika. Ég ætlaði fyrst að reyna 

koma þessu inn í kaflann um Móttökur en það hefði þurft að lengja þann kafla töluvert við 

það. Bæði með útskýringum á Róbert Garcia sem er annar dýraþjálfari í kvikmyndinni 

Dýrið og einnig Fredrik Nord sem hafði umsjón á eftirvinnslu í tæknibrellum. Aldrei áður 

hefur Íslensk kvikmynd fengið Evrópsku kvikmyndaverðlaunin fyrir bestu tæknibrellur og 

er ég stoltur að hafa fengið að vera partur af því. 
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