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Í tvö ár hefur millj-
arðamæringurinn 

Bruce Wayne stundað 
sjálfskipaða löggæslu í 
borginni sem Batman.

Nú þarf þetta ólíka 
par að vinna saman 

til að komast af í óblíð-
um frumskóginum. Þau 
þurfa að berjast við 
náttúruöflin og finna 
forna fjársjóðinn áður en 
hann glatast að eilífu.
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Á Hrekkjavöku er borgarstjórinn í 
Gotham, Don Mitchell Jr., myrtur. 
Morðinginn er raðmorðingi sem 
kallar sig The Riddler.

Í tvö ár hefur milljarðamær-
ingurinn Bruce Wayne stundað 
sjálfskipaða löggæslu í borginni 
sem Batman.

Ásamt lögreglunni í Gotham-
borg rannsakar hann morðið á 
borgarstjóranum. James Gordon 
yfirlögregluþjónn kemst að því að 
The Riddler skildi eftir skilaboð 
til Batmans en lögreglustjórinn í 
borginni, Peter Savage, skammar 
hann fyrir að hleypa Batman inn á 
vettvang glæpsins og neyðir hann 
til að yfirgefa svæðið.

The Riddler drepur lögreglu-
stjórann og sendir Batman önnur 
skilaboð, auk þess að senda mynd-
skeið af dauða hans til fjölmiðla í 
Gotham.

Batman og Gordon komast 

að því að The Riddler skildi eftir 
USB-lykil í bíl borgarstjórans. Á 
lyklinum eru myndir af borgar-
stjóranum með konu að nafni 
Annika á næturklúbbi sem rekinn 
er af glæpamanninum Penguin, 
sem er hægri hönd Camine Fal-
cone, valdamesta glæpaforingja 
Gotham-borgar.

Þegar Batman fer og yfirheyrir 
Penguin sem þykist ekkert vita 
verður hann þess var að Selina 

Kyle, vinkona og herbergisfélagi 
Anniku, starfar á staðnum sem 
þjónustustúlka. Batman fer með 
Selinu að heimili borgarstjórans 
þar sem þau finna vegabréf Anniku 
í peningaskáp.

Þegar Annika hverfur sendir 
Batman Selinu aftur á nætur-
klúbbinn til að leita upplýsinga. Í 
gegnum hana kemst hann að því 
að saksóknari Gotham-borgar, Gil 
Colson, er á launaskrá hjá Falcone. 

Þegar Batman gengur á Selinu 
um samband hennar við Falcone 
verður hún þögul sem gröfin.

Batman og Gordon rekja slóð 
the Riddler að rústum munaðar-
leysingjahælis sem foreldrar Bruce 
Wayne, Thomas og Martha, ráku. 
Þeir komast að því að the Riddler 
var vistmaður á hælinu og telur 
sig eiga harma að hefna gagnvart 
Thomas. Þar sem Thomas er dáinn 
beinist hatrið að Bruce.

Að sjálfsögðu kemur brytinn 
Alfred Pennyworth við sögu og 
leiðir Bruce Wayne í allan sann-
leika um afdrif foreldra hans.

Selina upplýsir að Falcone 
glæpaforingi sé faðir hennar sem 
hafi vanrækt hana. Þeir sem vilja 
vita meira um söguþráðinn verða 
einfaldlega að kaupa sér miða í 
bíó. n

Sambíó Egilshöll, Álfabakka, 
Kringlunni, Akureyri, Keflavík, 
Smárabíó, Laugarásbíó, Háskóla
bíó, Bíóhúsið Selfossi og Borgarbíó 

Batman – tekist á 
um upprunann – 
framtíðin í húfi

Fróðleikur
n  The Batman er fyrsta 

myndin í þríleik og leikur 
Robert Pattinson Batman í 
öllum þremur myndunum.

n  Leikstjórinn, Matt Reeves, 
lýsir The Batman sem 
blöndu af leynilögreglu
sögu, hasarmynd og sál
fræði trylli.

n  Matt Reeves segir Penguin, 
sem Colin Farrel leikur, vera 
byggðan á persónu „Fredos“ 
úr Guðföðurnum (1972).

n  Upphaflega átti Ben Affleck 
að leikstýra og leika Batman 
í The Batman.

n  Tökur á myndinni hófust 
í janúar 2020 í London en 
gera varð hlé á tökum í mars 
sama ár vegna Covid19 
faraldursins.

Komin í bíó
Aðalhlutverk:
Robert Pattinson, Zoë Kravitz, 
Jeffrey Wright, Colin Farrel, 
Paul Dano, John Turturo og 
Andy Serkis

Handritshöfundar:
Matt Reeves og Peter Craig

Leikstjóri:
Matt Reeves

Frumsýnd
25. mars
Aðalhlutverk:
Sandra Bullock, Channing 
Tatum, Daniel Radcliffe, Patti 
Harrison og Brad Pitt 

Handritshöfundar:
Oren Uziel, Dana Fox, Adam 
Nee og Aaron Nee – byggt á 
sögu eftir Seth Gordon

Leikstjórar:
Aaron Nee og  
Adam Nee

Loretta Sage er snjall rithöfundur 
sem kýs helst að vera í einrúmi.

Hún skrifar vinsælar róman-
tískar ævintýrasögur sem gerast 
á framandi stöðum um hetju sem 
kölluð er Dash Chicvance, sem 
karlfyrirsætan myndarlega Alan 
Caprison hefur helgað feril sinn að 
koma fram fyrir.

Á ferðalagi með Alan til kynn-
ingar á nýjustu bók sinni nemur 
sérvitur milljarðamæringur, Fair-
fax, Lorettu á brott og vill að hún 
leiði hann að fornum fjársjóði frá 
týndu borginni sem kemur fyrir í 
síðustu bók hennar.

Alan reynir að bjarga henni, 
staðráðinn í að sanna að hann geti 
verið hetja í raun og veru en ekki 
bara í skálduðum texta Lorettu.

Nú þarf þetta ólíka par að vinna 
saman til að komast af í óblíðum 
frumskóginum. Þau þurfa að 
berjast við náttúruöflin og finna 
forna fjársjóðinn áður en hann 
glatast að eilífu.

Í The Lost City er það sjálfur 
Harry Potter, Daniel Radcliffe, 
sem leikur sérvitra auðkýfinginn 
Fairfax. Brad Pitt kemur lítillega 
fyrir í hlutverki CIA-útsendara. 
Sandra Bullock, sem auk þess að 
leika söguhetjuna er framleiðandi 
myndarinnar, hafði leikið lítið 
aukahlutverk í mynd Pitts, Bullet 
Train, og sá sér leik á borði og lét 
Pitt endurgjalda greiðann í The 
Lost City. n

Sambíó Egilshöll, Álfabakka, 
Kringlunni, Akureyri, Keflavík, 
Smárabíó og Bíóhúsinu Selfossi

Háskaför í frumskóginum í kappi við tímann

Fróðleikur
n  The Lost City þykir minna á myndina Romancing the Stone frá 

1984 sem Michael Douglas og Kathleen Turner léku í.
n  Upphaflega var reynt að fá Ryan Reynolds til að leika karlaðal

hlutverkið í myndinni. 
n  Árið 2013 voru myndir sem þau Sandra Bullock og Channing 

Tatum léku í frumsýndar sama dag, 28. júní. Þetta voru myndirnar 
The Heat með Bullock og White House Down með Tatum.
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Tinnu 
Hrafns-
dóttur ferst 
leikstjóra-
hlutverkið 
vel úr 
hendi og 
sömuleiðis 
bregður 
hún sér í 
hlutverk 
Jóhönnu, 
systur 
Sögu, og 
gerir það af 
stakri 
prýði.

Kvikmyndin Skjálfti er 
byggð á metsölubók Auðar 
Jónsdóttur, Stóra Skjálfta, 
sem var tilnefnd til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna 
2015 og hlaut verðlaun 
íslenskra bóksala sama ár.

Þegar Saga vaknar upp eftir 
heiftarlegt flogakast á Klambra
túni man hún lítið sem ekkert 
hvað gerðist í aðdraganda þess. 
Í leit hennar að upplýsingum 
um sjálfa sig og sína nánustu 
koma minningar sem Saga bældi 
niður sem barn upp á yfirborðið. 
Þessar minningar neyða hana til 
að horfast í augu við sjálfa sig og 
fjölskyldu sína sem tekist hafði að 
þegja ógnvænlegt leyndarmál í hel.

Byggð á bók Auðar
Kvikmyndin Skjálfti er byggð á 
metsölubókinni Stóra Skjálfta 
eftir Auði Jónsdóttur. Bókin var 
tilnefnd til Íslensku bókmennta
verðlaunanna, hlaut Íslensku bók
salaverðlaunin og var einnig ein 
söluhæsta bók ársins 2015 og hlaut 
mikið lof lesenda.

Skjálfti er fyrsta leikna mynd 
Tinnu Hrafnsdóttur í fullri lengd. 
Myndin hefur þegar verið sýnd á 
kvikmyndahátíðum víða um lönd 
og fengið frábærar móttökur og 
virðist því óhætt að segja að þessi 
frumraun Tinnu sé mesta lista
smíð.

Áhorfandinn fær að fylgjast með 
Sögu og leit hennar að sannleik
anum. Hann stendur í raun og veru 
í sömu sporum og Saga og smám 
saman flettist ofan af sannleik
anum.

Tinnu Hrafnsdóttur ferst leik
stjórahlutverkið vel úr hendi og 
sömuleiðis bregður hún sér í hlut
verk Jóhönnu, systur Sögu, og gerir 
það af stakri prýði.

Eflaust hefur ekki verið auðvelt 
að færa verðlaunaða metsölubók 
Auðar Jónsdóttur, Stóra Skjálfta, 
á hvíta tjaldið. Í bókinni fer sagan 
að verulegu leyti fram í kollinum 
á Sögu en slík nálgun myndi duga 
skammt í kvikmynd.

Áhorfandinn finnur áþreifan
lega fyrir angist Sögu þegar hún 
leitar minninga sinna, reynir að 
skilja sambönd sín við annað fólk 
og hvernig á því stendur að sam
band sem hún í sínu minnisleysi 
kannast ekki við að hafi verið neitt 
nema gott og dásamlegt skuli hafa 
endað illa og leiðir skilið.

Myndin gerist í Reykjavík og 
umgjörðin er kuldaleg, vetur og 
snjór, ekki ólík því sem mörland
inn hefur fengið að kynnast vel 
undanfarinn mánuð. Umgjörðin 
passar einstaklega vel við söguna 
og auðveldar áhorfandanum að 
setja sig í spor Sögu og skilja.

Einróma lof gagnrýnenda
Skjálfti hefur fengið einróma hrós 
þar sem hún hefur verið sýnd á 
erlendum kvikmyndahátíðum og 
hafa gagnrýnendur sérstaklega 
tekið til þess hve leikstjóranum 
tekst vel að drífa framvinduna með 
því að fletta smám saman af hverju 
laginu á fætur öðru þannig að 
sannleikurinn verður sjáanlegur.

Þrátt fyrir að sannarlega sé 
um dramatíska mynd að ræða 
er áhorfandinn spenntur og vill 
komast til botns í leyndardóm
unum með Sögu.

Engum ætti að leiðast á Skjálfta 
og víst er að lesendur bókarinnar 
munu njóta þess að sjá söguna 
færða á svo glæsilegan hátt á hvíta 
tjaldið.

Einvalalið leikara er í myndinni 
og leikstjóranum tekst vel að spila 
með styrkleika þeirra en ekki 
síður að draga fram nýjar hliðar 
á leikurum sem við þekkjum vel. 
Með hlutverk fara: Aníta Briem, 
Edda Björgvinsdóttir, Jóhann 
Sigurðarson, Tinna Hrafnsdóttir, 
Kristín Þóra Haraldsdóttir, Sveinn 
Geirsson, Bergur Ebbi Benedikts
son og Benjamín Árni Daðason.

Kvikmyndin er framleidd af 
Ursus Parvus, Hlín Jóhannesdóttur 
og Tinnu Hrafnsdóttur. n

Smárabíó, Háskólabíó, Laugarás-
bíó og Borgarbíó Akureyri

Glæsileg frumraun Tinnu heldur áhorfandanum

Skjálfti gerist 
í Reykjavík og 
það lengsta sem 
farið er út fyrir 
borgarmörkin er 
upp í Hvalfjörð 
þar sem Botns-
skáli má muna 
sinn fífil fegurri.

Aníta Briem sýnir góð tilþrif í hlutverki söguhetjunnar, Sögu.

Jóhann 
Sigurðar son, 
einn okkar 
fremsti leikari, 
bregst ekki.

Edda Björgvinsdóttir, ein okkar ástsælasta leikkona, hefur sýnt og sannað 
að henni er fleira til lista lagt en að láta þjóðina taka bakföll af hlátri.

Fróðleikur
n Bók Auðar Jónsdóttur, Stóri skjálfti, sem myndin Skjálfti er byggð á, 

var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.
n Stóri skjálfti er skáldsaga en höfundurinn sækir gjarnan efni í þann 

heim sem hún þekkir. Auður Jónsdóttir er flogaveik eins og sögu-
hetjan Saga.

n Hallgrímskirkjuturn er ákveðinn kjarni og miðja í myndinni og er 
meðal annars notaður á auglýsingaplakat hennar.

Frumsýnd 31. mars
Aðalhlutverk: 
Aníta Briem, Edda Björgvins-
dóttir, Jóhann Sigurðarson, 
Tinna Hrafnsdóttir, Kristín 
Þóra Haraldsdóttir, Sveinn 
Geirsson, Bergur Ebbi Bene-
diktsson og Benjamín Árni 
Daðason

Handritshöfundur: 
Tinna Hrafnsdóttir – byggt á 
bók Auðar Jónsdóttur, Stóra 
skjálfta

Leikstjóri: 
Tinna Hrafnsdóttir
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Hann 
biður eina 
manninn 
sem hann 
veit að 
hann ætti 
ekki að 
biðja um 
aðstoð.

 

Undir 
hand-
leiðslu 
Professor 
Mar-
malade, 
sem er 
hroka-
fullur (en 
krúttlegur) 
naggrís, 
ætla Þrjót-
arnir að 
sannfæra 
heiminn 
um að þeir 
hafi snúið 
við blað-
inu. 

Aldrei nokkurn tíma hefur neinum 
mistekist jafn hrapalega að vera 
góðir eins og Þrjótunum.

Þrjótarnir er ný spennuteikni-
mynd frá Dreamworks, byggð á 
samnefndri metsölubókaseríu. 
Afburðahópur útlægra glæpadýra 
ætlar að leggja í sitt stærsta og 
erfiðast verkefni frá upphafi – að 
verða fyrirmyndarborgarar.

Vinirnir fimm eru alræmdir 
sem Þrjótarnir – fingralangi vasa-
þjófurinn Mr. Wolf, hinn oflætis-
fulli Mr. Snake sem opnar peninga-
skápa eins og þeir væru úr blikki, 
konungur dulargervanna, Mr. 
Shark, uppstökka vöðvabúntið, 
Mr. Piranha, og hin orðhvassa Ms. 
Tarantula, sem líka er þekkt sem 
Webs.

Eftir að hafa framið óteljandi 
afbrot í áraraðir og fyrir löngu 
orðnir eftirlýstustu þorparar 
í heimi er gengið loks komið í 
hendur réttvísinnar. Mr. Wolf gerir 
samning (sem hann hefur alls ekki 
í hyggju að standa við) til að koma 
í veg fyrir að þau fari í fangelsi. 
Þrjótarnir ætla að verða góðir.

Undir handleiðslu Professor 
Marmalade, sem er hrokafullur (en 

krúttlegur) naggrís, ætla Þrjótarnir 
að sannfæra heiminn um að þeir 
hafi snúið við blaðinu. En bráðum 
fer Mr. Wolf að gruna að með því 
að verða góður í alvöru geti honum 
hlotnast það sem hann hefur alltaf 
þráð í laumi: að vera samþykktur. 
Tekst honum að sannfæra hina 
í genginu um að verða góðu gæj-
arnir þegar nýr þorpari ógnar 
borginni? 

Þrjótarnir er saga um að þegar 
öllu er á botninn hvolft erum við 
góð inn við beinið og getum snúið 
við blaðinu hafi okkur borið út af 
sporinu.

Eru Þrjótarnir góðir inn við beinið?
Fróðleikur
n  Þrjótarnir er byggð á barnabókaseríu með sama nafni eftir Aaron 

Blabey.
n  Þrjótarnir eru fyrsta teiknimyndin frá Dreamworks Anima-

tion í fullri lengd á þessum áratug. Síðasta myndin í fullri lengd, 
Abominable, var frumsýnd fyrir þremur árum, eða 2019.

n  Í Bandaríkjunum frumsýnir Dreamworks 70 ára stutta teikni-
mynd, The Duck Doctor.

n  Enska útgáfan af Þrjótunum er frumraun leikstjórans, Pierre 
Perifel. Hann vann við Kung Fu Panda-myndirnar sem teiknari.

Frumsýnd 
18. mars 2022
Aðalhlutverk:
Guðjón Davíð Karlsson, 
Sverrir Þór Sverrisson (Sveppi), 
Sigurður Þór Óskarsson, Íris 
Tanja Flygenring, Þórdís Björk 
Þorfinnsdóttir, Jón Jónsson, 
Steindi Jr.

Þýðing handrits:
Haraldur Jóhannsson

Leikstjórn:
Selma Lóa  
Björnsdóttir

Ambulance er byggð á dönsku 
myndinni Ambulancen frá 2005. 
Þetta er spennumynd sem fær 
hárin til að rísa á höfði manns. 
Will Sharp er fyrrverandi her-
maður sem nauðsynlega þarf 
að verða sér úti um peninga til 
að borga sjúkrareikninga vegna 
veikinda konu sinnar.

Hann biður eina manninn 
sem hann veit að hann ætti ekki 
að biðja um aðstoð, ættleiddan 
bróður sinn, Danny, sem er geð-
þekkur glæpamaður.

Í stað þess að hjálpa Will 
býður Danny honum að taka 
þátt í stærsta bankaráni í sögu 
Los Angeles. Þýfið er 32 milljón 
dollarar. Með líf konu sinnar í 
húfi getur Will ekki annað en 
tekið þátt.

Allt fer þó úrskeiðis og bræð-
urnir stela sjúkrabíl sem í er 
særður lögreglumaður sem berst 
fyrir lífi sínu og bráðaliðinn Cam 
Thompson. Upphefst hraður 
eltingaleikur sem virðist engan 
enda ætla að taka.

Will og Danny verða að komast 
undan lögregluliði borgarinnar 
sem fer í allsherjarútkall vegna 
málsins. Þeir verða að halda gísl 
sínum á lífi og einhvern veginn 
að komast hjá því að drepa hvor 
annan. 

Allt þetta verða þeir að gera 
í miðjum æsilegasta f lótta sem 
nokkurn tíma hefur sést í Los 
Angeles.

Myndatakan nýtur sín vel og æsi-
spennandi eltingaleikurinn verður 
ljóslifandi á hvíta tjaldinu. Áhorf-
endur taka andköf af spennu hvað 
eftir annað.

Flótti undan lögreglunni upp á líf og dauða
Fróðleikur
n  Síðasta mynd Jake Gyllenhaal var líka endurgerð á danskri mynd.
n  Þetta er þriðja endurgerð danskrar myndar sem Jake Gyllenhaal 

leikur í.
n  Jake Gyllenhaal og Yahya Abdul-Mateen II leika bræður þrátt fyrir 

að annar sé hvítur og hinn svartur, rétt eins og Woody Harrelson 
og Wesley Snipes gerðu í Money Train.

Frumsýnd: 
25. mars 2022
Aðalhlutverk:
Eiza Gonzalez, Jake Gyllen-
haal, Devan Chandler Long, 
Garret Dillahunt og Yahya 
Abdul Mateen II

Handrit: 
Laurits Munch Petersen, 
Chris Fedak og upphaflegt 
handrit á dönsku er eftir 
Lars Andreas Pedersen

Leikstjóri: 
Michael Bay

Myndin Allra síðasta veiðiferðin er 
sjálfstætt framhald Síðustu veiði-
ferðarinnar.

Lítið er vitað um söguþráð en 
persónur lenda áfram í sjálfskip-
uðum vandræðum og setja sveitina 
í uppnám.

Ein aðalpersóna myndarinnar, 
Valur Aðalsteins fjárfestir, sem 
Þorsteinn Bachmann leikur, er 
orðinn ráðherra og flækjast málin 
þá enn frekar.

Þarf að segja meira?
Sjón er sögu ríkari.

Stórkostleg skemmtun í anda fyrri myndarinnar

Frumsýnd 
18. mars 2022
Aðalhlutverk: 
Þorsteinn Bachmann, Edda 
Björg Eyjólfsdóttir, Halldóra 
Geirharðsdóttir, Þröstur Leó 
Gunnarsson, Hilmir Snær 
Guðnason, Halldór Gylfa-
son, Jóhann Sigurðarson og 
Sigurður Sigurjónsson. 

Handrit og leikstjórn: 
Örn Marinó Arnarson og  
Þorkell S. Harðarson
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I’m Your Man er 
stórkostleg róman-

tísk gamanmynd sem 
gæti svarað leyndar-
málum einhleypra 
kvenna. Eða hvað?
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Eiginkona 
Yusuke er 
Oto, hand-
ritshöf-
undur sem 
fær hug-
myndir að 
sögum 
sínum við 
kynmök.

Bella er 
viljasterk 
og sjálfs-
örugg og í 
hrekkleysi 
sínu held-
ur hún að 
hún geti 
breytt 
faginu til 
að þjóna 
hennar 
þörfum.

Stundum vill það gleymast 
að vagga kvikmyndagerðar 
á öðrum og þriðja áratug síð-
ustu aldar var ekki í Banda-
ríkjunum heldur Þýskalandi. 
Þetta var áður en talmyndir 
komu til sögunnar og helstu 
stórmenni kvikmyndagerð-
arlistarinnar var að finna í 
Berlín fremur en Hollywood.

Bíó Paradís, í samstarfi við Goethe-
Institut Dänemark og þýska 
sendiráðið á Íslandi, stendur fyrir 
Þýskum kvikmyndadögum í þret-
tánda sinn dagana 11. til  20. mars 
2022. Allar myndir á kvikmynda-
dögunum verða sýndar með þýsku 
tali og enskum texta.

Þessi kvikmyndaviðburður er 
jafngamall bíóinu sjálfu, Bíó Para-
dís. Geysivinsæll enda ganga áhorf-
endur að því vísu að vera boðið 
upp á gæðahlaðborð kvikmynda á 
þessum árstíma! Opnunarmyndin, 
I’m Your Man, er stórkostleg 
rómantísk gamanmynd sem gæti 
svarað vandamálum einhleypra 
kvenna. Eða hvað?

Mannréttindi eru þema kvik-
myndadaganna að þessu sinni 
og af þessu tilefni verður boðið 
upp á tvær kvikmyndir sem frítt 
verður inn á og allir velkomnir. 
Þetta eru kvikmyndirnar Dear 
Future Children, þar sem leikstjóri 
myndarinnar situr fyrir svörum (í 
gegnum vefinn) og The Ants & The 
Grasshoppers.

Í myndinni Fabian  finnur 
stefnulaus maður í Berlín ástina 
á umbrotatímum áður en Hitler 
tekur yfir.

Með Tom Schilling (Oh boy, 
Who am I) og Saskia Rosendahl 

mannréttindi á Þýskum kvikmyndadögum

(Lore, Never Look Away) í aðalhlut-
verkum. 

Great Freedom fjallar um ótrú-
lega sögu manns sem situr ítrekað 
í fangelsi fyrir það eitt að vera sam-

kynhneigður. Gullfalleg kvikmynd 
sem fjallar um brot á mannrétt-
indum sem snertir hjörtu! Þessi 
saga gerist í Þýskalandi eftir seinni 
heimsstyrjöldina, en fram undir 
1970 gátu þýsk stjórnvöld beitt 175. 
grein hegningarlaga landsins til að 
sækja samkynhneigða til saka.

Dæmi voru um samkynhneigða 
sem bandamenn frelsuðu úr 
útrýmingarbúðum nasista í lok 
stríðsins sem voru fluttir rakleiðis 
í fangelsi til að afplána dóm sinn 
að fullu.

Söguhetjan er Hans sem lendir 
ítrekað í fangelsi vegna kynhneigð-
ar sinnar. Innan veggja fangelsisins 
finnur hann ástina með Viktori, 
dæmdum morðingja.

Á næstum aldarfjórðungi eftir 
síðari heimsstyrjöldina voru 100 
þúsund manns sóttir til saka fyrir 
samkynhneigð í Vestur-Þýskalandi 
þar til hin illræmda 175. grein 
hegningarlaganna var felld úr gildi.

Af nógu er að taka og á Þýskum 
kvikmyndadögum í Bíó Paradís er 
eitthvað fyrir alla.

Drive My Car er fyrst og fremst 
byggð á samnefndri smásögu eftir 
Haruki Murakami. Sagan kom út 
í smásagnasafninu Men Without 
Women 2014. Einnig eru aðrar 
smásögur í safninu hafðar til hlið-
sjónar.

Eiginkona Yusuke er Oto, hand-
ritshöfundur sem fær hugmyndir 
að sögum sínum er hún stundar 
kynmök með eiginmanni sínum 
og lýsir þeim fyrir honum.

Hún kynnir Yusuke fyrir 
samstarfsmanni sínum, ungum 
leikara, Koji Takatsuki. Einn 
daginn kemur Yusuke snemma 
heim og kemur að konu sinni og 
unga leikaranum í ástaratlotum. 
Hann læðist út óséður og nefnir 
þetta aldrei við hana.

Skömmu síðar deyr Oto af 
völdum heilablæðingar og stuttu 
síðar brotnar Yusuke saman á 
sýningu á Vanja frænda eftir Tékov 
og verður að hverfa af sviðinu.

Tveimur árum síðar er Yousuke 
boðið að leikstýra Vanja frænda á 
leiklistarhátíð í Hiroshima. Hann 
velur Koji Takasutki í hlutverk 
Vanja þrátt fyrir ungan aldur, en 
ungi leikarinn hafði orðið fyrir 
álitshnekki vegna óviðeigandi 
framkomu.

Yusuke fær einkabílstjóra, 
unga konu, og milli þeirra fer að 
myndast nánd.

Hann ræðir einnig við Koji og 
segir honum að hann hafi vitað 
af sambandi þeirra en ekkert sagt 
vegna þess að hann var hræddur 
um að missa Oto.

Sagan er mikil örlagasaga og 
áður en yfir lýkur neyðist Yusuke 
til að stíga á svið í stað Koji og 
vinnur mikinn leiksigur í hlutverki 
Vanja frænda. n

Bíó Paradís

Örlagasaga eftir murakami

Frumsýnd 
11. mars 2022
Aðalhlutverk:
Hidetoshi Nishijima, Tôko 
Miura og Reika Kirishima

Handritshöfundar:
Ryûsuke Hamaguchi, Haruki 
Murakami og Takamasa Oe – 
byggð á samnefndri smásögu 
Haruki Murakami

Leikstjóri:
Ryûsuke Hamaguchi

Í myndinni Nautnum (Pleasure) 
kemur Bella, 19 ára sænsk stúlka, 
til Bandaríkjanna þakin 25 húð-
flúrum, með gataðar geirvörtur og 
þrá um að komast í kvikmyndir. 
Ekki hvaða kvikmyndir sem er 
heldur klámmyndir.

Bella, sem notar nafnið Bella 
Cherry í kláminu, byrjar á 
botninum. Hún deilir húsi með 
sjúskuðum herbergisfélögum og 
kemst smám saman inn í heim 
fullorðinsmynda.

Eftir því sem hún kynnist her-
bergisfélögum sínum betur kemst 
hún að því að til að verða klám-
stjarna þarf ung kona að leggja 
mikið á sig og framkvæma mjög 
ógeðfellda og jafnvel hættulega 
hluti.

Þetta er stóra sviðið þar sem tvö-
föld endaþarmsmök fyrir framan 
myndavél eru eitthvað svipað og 
þrefalt snúningsstökk hjá listdans-
ara á skautum. Æfingin skapar 
meistarann.

Smám saman færist Bella nær 
stjörnuhimninum í sínu fagi. Hún 
kemst að hjá frægum umboðs-
manni, Mark Spiegler, sem í 
myndinni leikur sjálfan sig, en 
hann gengur undir viðurnefninu 
Shylock (okurlánarinn).

Með því að verða ein af „stúlkum 
Spieglers“ er hún komin í hærri 
deild en gömlu herbergisfélagarnir. 
Við taka tryllt sundlaugarpartí, 
myndatökur í glæsivillum Los 
Angeles og námskeið í öllum helstu 
brögðum klámiðnaðarins.

Bella er viljasterk og sjálfsörugg 
og í hrekkleysi sínu heldur hún að 
hún geti breytt faginu til að þjóna 
hennar þörfum. Að lokum stendur 
hún þó frammi fyrir því að þurfa 
að velja hvort hún er fús til að 
fórna sál sinni fyrir frægðina.

Myndin er frumraun Ninja 
Thyberg, handritshöfundar og 

sálin fyrir frægðina

Frumsýnd
31. mars 2022
Aðalhlutverk:
Sofia Kappel, Revika Anne 
Reustle og Evelyn Claire

Handritshöfundur:
Ninja Thyberg

Leikstjóri:
Ninja Thyberg

leikstjóra, en stuttmynd hennar 
með sama nafni hlaut Canal+ verð-
launin í Cannes 2013. n

Bíó Paradís

Opnunarviðburðurinn er í boði 
þýska sendiráðsins á Íslandi.

Þýskir kvikmyndadagar verða í Bíó 
Paradís 11. til 20. mars 2022. 



Sweet Orange  
& Basil

Revive Mind Relax
Grapefruit  

& Eucalyptus

NÝ MAGNESÍUM LÍNA
- fullkomið í baðið -

Rose, Geranium  
& Bergamot

Magnesíum stuðlar 
að því að draga úr  

þreytu og lúa

Magnesíum stuðlar að 
eðlilegri starfsemi  

taugakerfisins

Magnesíum stuðlar að 
eðlilegri sálfræðilegri 

starfsemi

Fæst í Fjarðarkaup, Hagkaup, Heilsuver og öðrum betri apótekum.



Ég held að þessi 
saga eigi mikið 

erindi vegna þess að hún 
virðist hreyfa við fólki, 
ekki síst vegna þess að 
það virðist geta speglað 
sig í henni.

BRÆÐINGURBrakandi ferskur
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Tinna Hrafnsdóttir, leik-
stjóri og handritshöfundur 
myndarinnar Skjálfta, sem 
gerð er eftir samnefndri 
bók Auðar Jónsdóttur, segir 
kveikjuna að myndinni hafa 
verið að hún hafi kolfallið 
fyrir sögunni þegar hún las 
bókina. Henni hafi fundist 
hún smellpassa sem kvik-
mynd. Þetta sé drama, mikil 
átök.

olafur@frettabladid.is

„Þetta er saga sem ég held að 
margir geti speglað sig í þar sem 
hér er sögð saga af fjölskyldu sem 
getur ekki tekist á við þann veru
leika sem hún hefur upplifað.

Ákveðinn atburður gerist í for
tíðinni sem við vitum ekki hver er 
eða hvers vegna hlutirnir eru eins 
og þeir eru.“

Aðalpersónan, Saga, fær heiftar
legt flogakast á göngu með sex ára 
syni sínum og missir minnið. Hún 
reynir í kjölfarið að átta sig á lífi 
sínu en þar sem hún er einstæð 
móðir reynir hún að fela afleiðing
arnar og hversu lítið hún man af 
ótta við að henni verði ekki treyst 
fyrir syninum.

Upphefst þá ferli sem felst í því 
að hún fer að rannsaka sjálfa sig 
og eigið líf, hvernig það er og hvers 
vegna. Sagan fær þá yfirbragð ráð
gátu þar sem smátt og smátt er flett 
ofan af sannleikanum.

„Þetta fannst mér mjög áhuga
vert fyrir kvikmyndaformið. Ég sá 
fyrir mér að ég gæti sett áhorf
andann í sömu spor og Sögu, þar 
sem hún og áhorfandinn þyrftu í 
sameiningu að átta sig á hlutunum, 
leggja saman tvo og tvo og reyna 
að komast að því hvaða leyndar
mál þetta er sem fjölskyldan býr 
yfir,“ segir Tinna.

„Þegar ég segi sögur finnst mér 
mikilvægt að ég tengi við þær per
sónulega, að minnsta kosti þekki 
vel þann heim sem þær miðla. Sjálf 
hafði ég gengið í gegnum hluti sem 
eru ekkert ósvipaðir þeim sem 
Saga gengur í gegnum.

Persónuleg mynd
Í mínu lífi gerðust hlutir sem 
tók mig smá tíma að átta mig á 
og finna út úr hvernig ég átti að 
vinna úr. Þess vegna brann ég 
fyrir að segja þessa sögu og tengdi 
svo sterkt við þá afhjúpun sem 
aðalpersónan gengur í gegnum og 
þann lærdóm sem hún öðlast.“

Þannig að þetta er persónuleg 
mynd af þinni hálfu?

„Já, að vissu leyti. Og það sama 
má segja um Auði. Hún er sjálf 
f logaveik og hefur tekist á við hluti 

í sínu lífi sem hún byggir að mörgu 
leyti verk sín á því þó að sögurnar 
hennar séu að sjálfsögðu skáld
skapur þá sækir hún gjarnan í 
þann heim sem hún þekkir.

En þarna fann ég mína eigin 
speglun, minn eigin hljómgrunn og 
ég sá fram á að þarna væri komin 
saga sem gæti orðið bæði spenn
andi og áhugaverð á hvíta tjaldinu.“

Ólíkir miðlar
Tinna segist hafa þurft að breyta 
mjög miklu þegar hún skrifaði 
handritið. Bókin og kvikmyndin 
séu svo ólíkir miðlar. Talsvert hafi 
þurft að breyta til að gera bókina 
að kvikmynd. Bæta þurfti við 
senum og henda jafnvel út og bæta 
við persónum.

„Í bókinni er Saga mjög passífur 
karakter. Lesandinn er mikið inni 
í hausnum á henni en í myndinni 
þarf hún að vera aktífari og það var 
kannski mesta áskorunin mín.“

Tinna segist hafa borið það oft 
undir Auði hvort hún vildi ekki 
lesa handritið vegna þess að hún 
væri að breyta svo miklu, en hún 
vildi ekki skipta sér af þessu, sagði 
Tinnu bara að segja þessa sögu 
með sínu nefi, þannig yrði hún 
sönnust út frá því sem hún vildi 
skila af sér. Hún segir söguna sjálfa 
ekki hafa tekið breytingum heldur 
einungis frásagnarmátann.

Tinna segir myndina hafa fengið 

viðbrögð á þann veg að hún haldi 
fólki á tánum. Haldi því spenntu, 
það sé forvitið og vilji fá að vita 
hvers vegna hlutirnir séu eins og 
þeir eru.

„Margir sem hafa séð myndina 
hafa sagt við mig: „Þetta er bara 
saga um mig. Ég get sagt þér 
svipaða sögu af minni fjölskyldu 
– það var aldrei talað um þetta og 
það var aldrei talað um hitt.“

Þetta á ekki síst við núna á þess
um tímum þegar fólk er að stíga 
fram og segja frá hinu og þessu. Ég 
held að þessi saga eigi mikið erindi 
vegna þess að hún virðist hreyfa 
við fólki, ekki síst vegna þess að það 
virðist geta speglað sig í henni.“

Myndinni frábærlega tekið
Skjálfti er fyrsta leikna kvikmynd 
Tinnu í fullri lengd. Áður hefur hún 
gert tvær stuttmyndir. „Mér fannst 
mikil ábyrgð að gera vinsæla bók 
að mynd. Maður ber ábyrgð bæði 
gagnvart höfundi bókarinnar og 
líka gagnvart áhorfendum.“

Fyrirmyndir sínar sækir Tinna í 
fólk sem henni finnst segja áhuga
verðar sögur. „Ég er til að mynda 
mjög hrifin af myndunum hans 
Benna Erlings. Hann kemur úr 
leikhúsinu eins og ég og segir sínar 
sögur með sínu nefi. Mér finnst 
aðdáunarvert hvernig hann gerir 
það enda hefur hann uppskorið 
mikið lof fyrir. Að vissu leyti má 

segja að hans góði árangur hafi 
styrkt mitt sjálfstraust til að fara 
þessa leið líka.“

Af erlendum leikstjórum hrífst 
Tinna af Ruben Östlund sem gerði 
The Square og Force Majeure. Fyrir 
The Square vann hann Gullpálm
ann í Cannes

Skjálfti er Reykjavíkurmynd, en 
aðeins er farið upp í Hvalfjörð. „Mér 
fannst spennandi að gera mynd 
sem gerist í Reykjavík. Hallgríms
kirkjuturn er áberandi í myndinni, 
svona eins konar kjarni eða miðja í 
gegnum hana alla en án hans væri 
engin miðja í borginni. Mér finnst 
hann líka svo fallegur.

Myndin er tekin einmitt í veðri 
eins og verið hefur undanfarið, 

miklum snjó. Ég bað til guðs að ég 
fengi snjó því Saga er í áberandi 
rauðri kápu sem ber mjög skemmti
lega við hvítan snjóinn.

Og ég var heppin. Ég fékk þann 
snjó sem ég bað um.“

Þegar myndin verður frumsýnd 
hérna heima núna í lok mars verður 
búið að sýna hana á kvikmynda
hátíðum í fjórum löndum og fyrstu 
viðtökur hafa verið vonum framar. 
Hún hefur fengið mikla umfjöllun 
og dómarnir hafa verið glimrandi 
góðir.

„Gagnrýnendur hafa einmitt 
verið hrifnir af þeirri leið sem er 
farin að sögunni, hvernig fléttast 
smátt og smátt ofan af henni og því 
að áhorfandinn er jafn týndur og 
Saga sjálf.

Nína Dögg Filippusdóttir átti að 
leika systur Sögu en þegar tökurnar 
færðust til sköruðust þær við tökur 
á Verbúðinni svo að hún varð að 
segja sig frá hlutverkinu í Skjálfta.

Þá voru góð ráð dýr, en Tinna 
fékk góða hvatningu frá þeim 
sem unnu myndina með henni 
til að taka hlutverkið að sér sjálf, 
sem varð ofan á. „Ég þekkti per
sónuna út og inn þar sem ég skrifaði 
handritið sjálf, svo það varð lítið 
mál fyrir mig að gefa systurinni 
Jóhönnu líf,“ segir Tinna Hrafns
dóttir og gerir sig klára fyrir ferð til 
New York. Skjálfta þarf að kynna 
um allan heim. n

Flest getum við speglað okkur í þessari sögu
Tinna Hrafns-
dóttir féll fyrir 
bók Auðar Jóns-
dóttur, Stóra 
skjálfta, gat ekki 
lagt hana frá sér 
og varð stað-
ráðin í að færa 
söguna á hvíta 
tjaldið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

mailto:olafur@frettabladid.is


Maltesers
súkkulaði á léttan máta

Stígandi unaður



Hópefli, veitingar og skemmtun fyrir þinn hóp
Bókaðu þína upplifun á www.smarabio.is

HÓPASKEMMTUN
 Í SMÁRABÍÓ
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Gaman getur verið að grúska 
og finna skemmtilegan fróð-
leik um það sem gerist bak 
við tjöldin við tökur kvik-
mynda og hvað stendur að 
baka frægra atriða og skota 
í myndum. Stundum verða 
atriði allt öðru vísi en leik-
stjórar og handritshöfundar 
höfðu séð fyrir sér. 

n Grænu kóðarnir með svarta bak-
grunninum sem fossuðu niður 
skjáinn í kvikmyndinni THE MAT-
RIX (1999), sem systurnar Lilly 
og Lana Wachowski skrifuðu og 
leikstýrðu, eru svo sannarlega 
eftirminnilegir og einkennandi 
fyrir myndina. Það var Simon 
Whiteley, framleiðsluhönnuður 
hjá Animal Logic í Ástralíu, sem 
átti heiðurinn af sköpun grænu 
kóðanna. En hvað eru þessir 
kóðar? Jú, þetta eru uppskriftir 
að sushi á japönsku, en þær eru 
skráðar lóðréttar svo það er ekki 
mælt með því að fara eftir þeim.

n Suður-kóreska kvikmyndin 
PARASITE var fyrsta erlenda 
kvikmyndin í sögu Óskarsverð-
launanna til að vinna verðlaun 
sem besta myndin.

n Kvikmyndin PULP FICTION var 
fyrst frumsýnd í Suður-Kóreu 
(10.9.’94), svo Japan (8.10.’94) og 
Slóvakíu (13.10.’94) áður en hún 
var loks frumsýnd Bandaríkj-
unum (14.10.’94).

n Við tökur á kvikmyndinni 
ROCKY IV gaf Sylvester Stallone 
mótleikara sínum, Svíanum 
Dolph Lundgren sem lék erki-
óvin Rockys Ivan Drago, þau 
fyrirmæli að reyna að kýla hann 
kaldan í boxbardaganum. Svíinn 
fylgdi fyrirmælunum og högg 
lenti á bringu Stallones sem 
gerði það að verkum að Stallone 
þjáðist af hjartaáverka og þurfti 
hann að vera á gjörgæslu í fimm 
daga. Slíka tegund af áverka er 
oftast að finna hjá þeim sem 
hafa lent í bílslysum.

n Kvikmyndin BLADERUNNER 
(1982) er lauslega byggð á bók 
vísindarithöfundarins Philip K. 
Dicks Do Androids Dream of 
Electric Sheep? Ridley Scott, 
leikstjóri myndarinnar, las ekki 
bókina áður en vinna hófst við 
kvikmyndina.

n Í lokaatriði vísindakvikmyndar-
innar BLADERUNNER flytur 
stórleikarinn Rutger Hauer eina 
mögnuðustu einræðu kvik-
myndasögunnar, en ræðan 
heitir „Tears in Rain“ (einn-
ig þekkt sem „The C-Beams 
Speech). En kvöldið fyrir tökur 
á atriðinu tók Hauer ræðuna 
sem var í handritinu, samdi nýja 
og flutti í töku án þess að láta 
Ridley Scott leikstjóra myndar-
innar fá vitneskju um það fyrir 
fram. Mikill fögnuður brast á við 
lok töku á þessu snilldaratriði.

skemmtilegur fróðleikur um kvikmyndir

Pizza Planet pallbíllinn, sem fyrst sást í Toy Story 1995, hefur verið í hverri 
einustu Pixar-teiknimynd síðan, nema The Incredibles.

A113 kemur 
með ein-
hverjum hætti 
fyrir í næstum 
öllum teikni-
myndum frá 
Pixar og Disney. 
Vísar númerið til 
skólastofunnar í 
California Insti-
tute of the Arts 
þar sem kennd 
er teiknimynda-
gerð og grafísk 
hönnun.

Rutger Hauer 
samdi sjálfur 
ræðuna í lokaat-
riði Bladerunner 
án þess að láta 
neinn vita. Leik-
stjórinn heyrði 
ræðuna fyrst í 
töku á atriðinu.

n Páskaegg (dulin skilaboð) eru 
algeng í teiknimyndum frá Pixar 
og Disney. Til að mynda kemur 
númerið A113 fyrir í flestum 
þeirra en það er númerið á skóla-
stofunni í California Institute of 
the Arts þar sem kennd er teikni-
myndagerð og grafísk hönnun 
og margir sem vinna við gerð 
myndanna hafa lært þar list sína.

n Annað páskaegg (dulin skilaboð) 
í teiknimyndum frá Pixar er Pizza 
Planet pallbíllinn. Hann er í hverri 
einustu Pixar-mynd, nema THE 
INCREDIBLES. Honum sást fyrst 
bregða fyrir í TOY STORY (1995), 
þegar leikföngin fara á vísinda-
pitsustað og þar keyrir Pizza 
Planet pallbíllinn út pitsurnar. 
Að auki má nefna að hann sést í 
myndunum TOY STORY 4, THE 
GOOD DINOSAUR og BRAVE. 
Pizza Planet pallbíllinn er af 
gerðinni Gyoza Mark VII Lite 
Hauler árgerð 1978. n

Pulp Fiction var 
ekki frumsýnd í 
Bandaríkjunum 
heldur í Suður-
Kóreu. Áður en 
hún var frum-
sýnd vestra 
fór hún á hvíta 
tjaldið í Japan 
og Slóvakíu.

Við tökur á myndinni Rocky IV sendi 
Dolph Lundgren Sylvester Stallone á 
gjörgæsludeild með bylmingshöggi.

Parasite var fyrsta erlenda myndin 
til að vinna Óskarinn sem besta 
mynd. Í ár er japanska myndin Drive 
My Car tilnefnd sem besta mynd.


