
1. O filmach islandzkich napisano dotychczas niewiele. Pomocà
s∏u˝y∏y mi g∏ównie dwie ksià˝ki: Icelandic Films Petera Cowie, wyda-
na w 1995 roku przez Icelandic Film Fund, oraz Heimur Kvikmyn-
danna pod redakcjà Guµni Elíssona, opublikowana w 1999 roku przez
Forlagiµ. Wi´kszoÊç informacji pochodzi jednak z w∏asnych êróde∏.
Poniewa˝ na Islandii do identyfikacji osoby u˝ywa si´ imienia, nazwi-
ska wymieniam tylko przy pierwszym wzmiankowaniu danego auto-
ra. Póêniej zaÊ na przyk∏ad Hrafn Gunnlaugsson wyst´puje wy∏àcznie
jako Hrafn. Zgodnie z zasadami gramatyki j´zyka islandzkiego p∏eç
okreÊlana jest przez przyrostek „son” lub „dóttir”. I tak: Gunnlaugs-
son to syn Gunnlaugura, a Gunnlaugsdóttir – to córka Gunnlaugura.

Na Islandii do bardzo niedawna nie istnia∏a hi-
storia muzyki czy sztuk wizualnych, poniewa˝
przez wiele stuleci byliÊmy narodem niezwykle
ubogim, prawdopodobnie najbiedniejszym w Eu-
ropie. Literatura by∏a wi´c nie tylko opium dla
mas, ale tak˝e sztukà ubogich.

≤ráinn Bertelsson, re˝yser filmowy

Historia kina islandzkiego jest prawie zupe∏nie niezna-
na poza Islandià, a produkowane tam filmy, które majà oka-
zj´ obejrzeç obcokrajowcy, mo˝na z regu∏y policzyç na pal-
cach jednej r´ki. Liczàca oko∏o trzystu tys. mieszkaƒców
wysepka nie produkuje osza∏amiajàcej liczby filmów. Po-
staram si´ jednak przedstawiç dotychczasowe osiàgni´cia
kina islandzkiego, wskazujàc dzie∏a najbardziej uznanych
re˝yserów oraz charakterystyczne tematy podejmowane
przez to kino, cz´sto ÊciÊle zwiàzane z historià kraju1. Po-
staram si´ tak˝e odkryç perspektywy rysujàce si´ przed
m∏odymi re˝yserami, takimi jak ja.

Árni Ólafur Ásgeirsson
Wspó∏praca: ¸ukasz Bukowiecki
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O ile mi wiadomo, islandzka kinematografia jest 
najm∏odsza w Europie. Kamera filmowa zosta∏a po raz
pierwszy u˝yta na Islandii w roku 1906. Musia∏o jednak
up∏ynàç siedemdziesiàt lat, zanim narodzi∏ si´ przemys∏ 
filmowy. W szkicu tym koncentruj´ si´ na jego rozwoju,
który nastàpi∏ z koƒcem wieku XX. W 1979 roku rzàd is-
landzki utworzy∏ Krajowy Fundusz Filmowy – i to wtedy
mieszkaƒcy wyspy zacz´li na szerszà skal´ u˝ywaç rucho-
mych obrazów do opowiadania swoich historii. Snucie
opowieÊci by∏o naszym „narodowym hobby” od czasów 
kolonizacji. Wzi´∏o poczàtek od podaƒ przekazywanych
z pokolenia na pokolenie, rejestrowanych tylko w pami´ci
s∏uchaczy. By∏y to legendy wywodzàce si´ ze skandynaw-
skiego folkloru. 

Wikingowie bardzo ch´tnie podró˝owali, przemierzali
Europ´ wzd∏u˝ i wszerz, kradnàc, zabijajàc i gwa∏càc, gdy
tylko nadarzy∏a si´ sposobnoÊç. Brali tak˝e jeƒców, g∏ów-
nie z Irlandii. Wed∏ug legendy gustowali w urodziwych 
niewolnicach, ograbili wi´c Brytani´ z najpi´kniejszych
kobiet, które zabrali ze sobà na Islandi´. Stàd w∏aÊnie – jak
g∏osi popularne podanie – Islandki sà tak pi´kne, w odró˝-
nieniu od kobiet, które pozosta∏y na Wyspach Brytyjskich.
Nie zamierzam tutaj dowodziç prawdziwoÊci bàdê nie-
prawdziwoÊci tego przekazu. Wa˝ne jednak, ˝e wraz
z pi´knymi kobietami Islandczycy wzbogacili si´ o „pi´k-
ny” folklor, g∏ównie irlandzki, pe∏en opowieÊci o elfach
i trollach, który wiele wieków póêniej sta∏ si´ êród∏em na-
tchnienia dla filmowców.

Dopiero w XIII i XIV wieku opowieÊci te doczeka∏y 
si´ uwiecznienia przy pomocy s∏owa pisanego, w sagach 
islandzkich, zwanych czasami sagami skandynawskimi.
Teksty sag powstawa∏y na Islandii, chocia˝ opowiadajà 
historie o Wikingach i królach Skandynawii. Dla wielu 
historyków sagi to skarbnica literatury Êredniowiecznej
niemajàca sobie równych w Europie. Bohaterami sag byli
zazwyczaj najbardziej brutalni Wikingowie, tacy jak na



przyk∏ad Egil, któremu ataki agresji pod wp∏ywem alko-
holu zdarza∏y si´ ju˝ jako czterolatkowi. Egil zabi∏ po 
raz pierwszy, gdy mia∏ siedem lat. Po k∏ótni wynik∏ej
w czasie gry w hokeja na lodzie roz∏upa∏ toporem g∏ow´
przyjaciela. 

Interesujàce jest to, ˝e najsilniejszymi postaciami w sa-
gach by∏y zwykle kobiety, ˝ony i siostry Wikingów. Jak
twierdzà wspó∏czeÊni badacze, du˝a cz´Êç sag zosta∏a praw-
dopodobnie napisana przez kobiety. Nie powinno wi´c dzi-
wiç, ˝e prawie po∏owa wspó∏czesnych re˝yserów islandz-
kich to równie˝ kobiety.

Mo˝liwoÊç przyjrzenia si´ Êredniowiecznym manu-
skryptom, a raczej temu, co z nich zosta∏o, stwarza Muzeum
Sag w Reykjavíku. Wiele orygina∏ów zagin´∏o, kiedy na pa-
r´ stuleci nadesz∏y ci´˝kie czasy dla wyspy – Islandia sta∏a
si´ kolonià norweskà, a póêniej duƒskà. Sagi spisywano na
krowich skórach. Gdy wi´c szala∏ g∏ód, ludzie po prostu go-
towali ksi´gi i zjadali je, ˝eby przetrwaç.

Podejmowano wiele prób adaptacji sag na potrzeby fil-
mu. Mimo ˝e nie zawsze by∏y to próby udane, legendy o Wi-
kingach, elfach, trollach i duchach stanowià du˝à cz´Êç hi-
storii opowiadanych przez islandzkie filmy. Podania te sà
cz´Êcià ˝ycia codziennego Islandczyków. Surowy krajobraz
g∏´bokiego osamotnienia wÊród lodowców, wulkanów, za-
styg∏ej lawy i nieprzyjaznego klimatu jest rzeczywiÊcie 
doskona∏ym t∏em, na którym mo˝na ∏atwo przywo∏ywaç
i o˝ywiaç stare historie.

Islandczycy tworzà dziÊ nowoczesne spo∏eczeƒstwo, od
1944 roku niezale˝ne od Danii. Jest to kraj o wysokim stan-
dardzie ˝ycia, którego mieszkaƒcy zbyt dos∏ownie zrozu-
mieli Nietzschego, który stwierdzi∏, ˝e „Bóg umar∏”. Nie
spotka si´ Islandczyków rozmawiajàcych w kawiarni o reli-
gii, ale gdy tylko powiesz, ˝e wydaje ci si´, i˝ w twoim do-
mu zamieszka∏ duch, wszyscy wys∏uchajà tego wyznania
bez uprzedzeƒ i zanim si´ spostrze˝esz, wr´czà wizytówki
specjalistów od ∏apania duchów i rozmów z elfami.
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Poczàtki

Pierwsze kino otwarto w Reykjavíku w 1906 roku.
W∏aÊcicielem by∏ duƒski przedsi´biorca, a prowadzi∏ je jego
pracownik, te˝ Duƒczyk, Alfred Lind. Kino wyÊwietla∏o
skróty najwa˝niejszych wiadomoÊci z kontynentu, a tak˝e
krótkie scenki komediowe, mi´dzy innymi ze Skandynawii
i Francji. W tym samym roku Lind wyszed∏ z kamerà na uli-
ce Reykjavíku i zaczà∏ kr´ciç krótkie dokumenty o ˝yciu 
jego mieszkaƒców. Pierwszy trzyminutowy film poÊwi´ci∏
çwiczeniom w miejskiej jednostce stra˝y po˝arnej. Pokazy-
wany przez dwa tygodnie, odniós∏ wielki sukces wÊród
miejscowej publicznoÊci. Lind nakr´ci∏ jeszcze wiele po-
dobnych filmów, ale zniszczeniu nie uleg∏ tylko ten o szko-
leniu stra˝aków – pierwszy film nakr´cony na Islandii.
Przez pierwsze dziesi´ciolecia by∏o regu∏à, ˝e filmy na Is-
landii kr´cili obcokrajowcy. Sytuacja taka trwa∏a przez ca-
∏y okres kina niemego a˝ do lat po drugiej wojnie Êwiatowej.

W roku 1919 przyby∏a na Islandi´ ekipa z kopenhaskiej
wytwórni Nordisk Film. W tamtych czasach wytwórnia
Nordisk Film, dla której pracowa∏ sam Carl Theodor Drey-
er, cieszy∏a si´ ju˝ na Êwiecie wielkà renomà – chocia˝by
model wytwórni hollywoodzkiej oparty jest faktycznie na
osiàgni´ciach Nordisk Film. Dzie∏o sprowadzonego z Danii
re˝ysera, Gunnara Sommerfelta, by∏o adaptacjà powieÊci
rodowej islandzkiego pisarza Gunnara Gunnarsona Saga
Borgarættarinnar (Ludzie z Borg). Film przedstawia∏ ro-
dzinnà histori´ o konflikcie wartoÊci: wyborze mi´dzy wy-
jazdem z kraju w poszukiwaniu s∏awy i fortuny a potrzebà
opieki nad rodzinà i ziemià w ojczyênie. W kraju, w którym
nawo∏ywania do wyswobodzenia si´ spod w∏adzy Danii na-
rasta∏y z roku na rok, by∏ to motyw charakterystyczny.

Inny film, na podstawie sztuki islandzkiego dramatur-
ga Jóhanna Sigurjónssona, zosta∏ nakr´cony w Szwecji
i Laponii przez samego Victora Sjöstroma, tak˝e w 1919 ro-
ku, i nosi∏ tytu∏ Berg Ejvind och hans hustru (Eyvind of the



Hills). Sztuka oparta jest na legendzie o cz∏owieku, który
pope∏ni∏ przest´pstwo, zosta∏ skazany na wygnanie i musia∏
do koƒca ˝ycia mieszkaç w dzikich rejonach Islandii, gdzie
ze swojà ukochanà osiad∏ w jaskini.

Powsta∏o wi´cej podobnych filmów, nawiàzujàcych do
literatury islandzkiej, nakr´conych g∏ównie przez re˝yse-
rów skandynawskich. Islandia by∏a wtedy po prostu zbyt
biedna, by zainwestowaç w odpowiedni sprz´t i narz´dzia
do zbudowania jakiegokolwiek przemys∏u filmowego,
a wiedza na temat kinematografii wykazywa∏a poziom ze-
rowy. Teatr profesjonalny w∏aÊciwie nie istnia∏, nie by∏o
wi´c te˝ zawodowych aktorów. Ale Islandia i islandzkie
opowieÊci emanowa∏y si∏à na tyle pot´˝nà, ˝e przyciàga∏y
mistrzów nawet takich jak Sjöstrom. Z drugiej strony, kina
wyrasta∏y na ca∏ej wyspie jak grzyby po deszczu, a ludzie
chodzili do nich na Chaplina czy Keatona.

Nie zabrak∏o jednak i Islandczyków, którzy próbowali
swoich si∏, robiàc filmy, g∏ównie krótkie filmy dokumen-
talne o ˝yciu na wyspie. Wiele tych przymiarek przetrwa∏o
do dzisiaj i znajduje si´ w Narodowym Archiwum Fil-
mowym w Reykjavíku. Ich znaczenie wynika nie tyle 
z wysokich walorów artystycznych, ile z zawartych w nich
obrazów ˝ycia codziennego Islandczyków w pierwszej po-
∏owie XX wieku. 

Niepodleg∏oÊç

W latach czterdziestych, gdy Dania zosta∏a zaj´ta przez
nazistów, a duƒska rodzina królewska schroni∏a si´ w An-
glii, g∏osy niepodleg∏oÊciowe na Islandii sta∏y si´ bardziej
wyraziste ni˝ kiedykolwiek. 17 czerwca 1944 roku Island-
czycy og∏osili niepodleg∏oÊç, przerywajàc trwajàcà siedem-
set lat zale˝noÊç politycznà i kulturowà.

Chocia˝ mo˝e zabrzmieç to dziwnie, sytuacja na Islan-
dii w latach wojny by∏a Êwietna, a gospodarka kwit∏a. Bry-
tyjska armia wylàdowa∏a na wyspie w roku 1939, póêniej jej
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miejsce zaj´∏y wojska amerykaƒskie. Na liczàcej 200 tys.
mieszkaƒców Islandii zjawi∏o si´ oko∏o 40 tys. ˝o∏nierzy.
Niemcy nie dotarli tak daleko, tote˝ prawdziwa wojna ni-
gdy nie dotkn´∏a wyspy. Przy takiej liczbie stacjonujàcych
tam ˝o∏nierzy i przy braku powa˝niejszych dzia∏aƒ militar-
nych ˝ycie nocne t´tni∏o, a kina by∏y pe∏ne. Statystyki doty-
czàce widowni kinowej podajà, ˝e w 1940 roku islandzkie
kina odwiedzi∏o 400 tys. osób, w 1950 zaÊ liczba ta wzros∏a
czterokrotnie – do 1,6 miliona. 

Poprawa sytuacji gospodarczej w latach powojennych
mia∏a dwie przyczyny. Przede wszystkim po odzyskaniu
niepodleg∏oÊci bardzo pr´˝nie rozwija∏ si´ przemys∏ rybny.
Drugim powodem, którego Islandczycy wolà nie wspomi-
naç, jest to, ˝e w ramach planu Marshalla Islandia otrzy-
ma∏a najwy˝szà pomoc w przeliczeniu na osob´ ze wszyst-
kich krajów europejskich, mimo ˝e wyspa nie ponios∏a 
prawie ˝adnych strat w wyniku dzia∏aƒ wojennych. Powód
tej hojnoÊci by∏ prosty. Stany Zjednoczone planowa∏y
otwarcie sta∏ej bazy na Islandii. Pomys∏ ten nie podoba∏ 
si´ jednak nowej niepodleg∏ej w∏adzy islandzkiej. Rzàd
amerykaƒski kusi∏ tymczasem coraz wi´kszymi sumami.
Ostatecznie Amerykanie dostali pozwolenie na utworzenie
bazy, a Islandia – ogromnà pomoc w ramach planu Mar-
shalla. Kilkadziesiàt lat póêniej, wiosnà 2006 roku, Amery-
kanie podj´li decyzj´ o likwidacji swojej bazy, a we wrze-
Êniu tego samego roku z lotniska w Keflaviku odlecia∏
ostatni amerykaƒski samolot wojskowy. Sama zaÊ Islan-
dia nie mia∏a nigdy w∏asnej armii i taki stan utrzymuje si´
do dzisiaj.

Ukszta∏towanie si´ widowni kinowej stworzy∏o realne
mo˝liwoÊci zarobkowania. Filmowcy z Islandii pocz´li po-
dejmowaç próby realizowania swoich w∏asnych filmów.
Prze∏omowy w historii kina islandzkiego by∏ roku 1949. Lo-
ftur Gudmundsson zaprezentowa∏ wtedy publicznoÊci
pierwszy islandzki film dêwi´kowy Milli fjalls of fjöru (Be-
tween the Mountain and the Shore). Filmy dêwi´kowe upo-



wszechni∏y si´ na Êwiecie w latach trzydziestych, widaç
wi´c wyraênie, jak opóêniona by∏a Islandia w porównaniu
z resztà Êwiata filmowego. 

Najwa˝niejsze, ˝e pierwszy krok zosta∏ poczyniony
w∏aÊciwie w por´. Nasta∏ po nim krótki okres szesnastomi-
limetrowych filmów fabularnych pokazywanych w lokal-
nych kinach. Nie b´d´ wymienia∏ ich wszystkich z tytu∏ów.
Podam tylko jeden przyk∏ad. Óskar Gíslasson zrealizowa∏
w 1950 roku film fabularny Siµasti Bærinn i Dalnum (The
Last Farm in the Valley). Opowiada on o dwojgu dzieciach,
bracie i siostrze, ˝yjàcych na odleg∏ej farmie. Pewnego dnia
pojawia si´ w dolinie wielki stwór. Jak si´ póêniej okazuje,
jest to troll. Rodzeƒstwo znajduje si´ w wielkim niebezpie-
czeƒstwie. Dzieci sà bowiem bezbronne w próbach ucieczki
od nieuchronnego koƒca w paszczy trolla. Wreszcie nadcho-
dzi pomoc. Elf i królowa wró˝ek, którzy mieszkajà na urwi-
skach nieopodal farmy, ratujà dzieci i wszystko koƒczy si´
szcz´Êliwie. 

Film, nakr´cony w kolorze i z dêwi´kiem, odniós∏
ogromny sukces. Zawiera∏ nawet pewne efekty specjalne.
Pomimo ˝e zdj´cia sà w wi´kszoÊci nieostre, a dêwi´k nie-
zsynchronizowany, nawet dziÊ film oglàda si´ z przyjemno-
Êcià. Stanowi on bez wàtpienia sentymentalny pomnik swo-
ich czasów, podobnie jak inne filmy z lat 1949–1955, zrobio-
ne nieprofesjonalnie i naiwne, ale przez mieszkaƒców wy-
spy nadal darzone estymà.

Co wa˝niejsze, w 1949 roku utworzono pierwszà firm´
filmowà Edda-film. By∏a to prywatna firma za∏o˝ona przez
miejscowych przedsi´biorców i intelektualistów w celu pro-
mowania narodowego kina, wartoÊci fundamentalnych dla
m∏odego, suwerennego paƒstwa i ochrony twórczoÊci filmo-
wej przed silnymi wp∏ywami anglosaskimi. Producenci
z Edda-film chcieli tworzyç filmy na podstawie islandzkiej
literatury, z udzia∏em islandzkich aktorów, a przede wszyst-
kim – w j´zyku islandzkim. Aktorzy rekrutowali si´ z zespo-
∏u nieco wczeÊniej powsta∏ego Teatru Narodowego i kszta∏-
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cili si´ za granicà, g∏ównie w Londynie. Edda-film od po-
czàtku budzi∏a wielkie nadzieje, aczkolwiek na swój pierw-
szy film musia∏a zaczekaç a˝ pi´ç lat.

W 1954 roku na ekrany wszed∏ Salka Valka, film na
podstawie ksià˝ki Halldóra Laxnessa, laureata Literackiej
Nagrody Nobla. Przeniesiona na ekran historia rozgrywa
si´ w ma∏ej wiosce rybackiej na Islandii i opowiada o ˝yciu
i mi∏oÊci m∏odej, ubogiej kobiety, granej przez szwedzkà ak-
tork´ Gunell Broström. Film nie odpowiada∏ poczàtkowym
wyidealizowanym zamierzeniom za∏o˝ycieli Edda-film.
Wprawdzie opiera∏ si´ na powieÊci islandzkiej, ale zrobili
go Szwedzi w j´zyku szwedzkim. Po premierze film zosta∏
dobrze przyj´ty zarówno na Islandii, jak w Szwecji, jednak-
˝e z obecnej perspektywy nie ma do zaoferowania niczego
szczególnego, oprócz kilku pi´knych zdj´ç. By∏ to debiut
znanego szwedzkiego operatora Svena Nykvista, sta∏ego
wspó∏pracownika Ingmara Bergmana.

Nast´pny film, tym razem w j´zyku islandzkim, Edda-
-film zrobi∏a dopiero osiem lat póêniej, w 1962 roku. Film
zosta∏ w ca∏oÊci sfinansowany z miejscowych pieni´dzy, by∏
oparty na literaturze islandzkiej, aktorzy pochodzili z Is-
landii. Ca∏a strona techniczna przedsi´wzi´cia pozostawa∏a
jednak w r´kach Duƒczyków z kopenhaskiej Nordisk Film,
a re˝yserem by∏ Erik Balling (ten sam, któremu mi´dzyna-
rodowà s∏aw´ przyniós∏ cykl filmów fabularnych Banda 
Olsena). 79 af Stöµinni (Girl Gógó) to historia m∏odego cz∏o-
wieka, który odchodzi z rodzinnej farmy i zostaje taksów-
karzem w Reykjavíku, gdzie sprzedaje alkohol z okna swo-
jego samochodu w nadziei zdobycia majàtku. Miasto jest
obietnicà bogactwa, prze˝yç i romansów, ale w koƒcu urok
wsi okazuje si´ silniejszy od tych pokus i bohater wraca na
farm´. Krytycy bardzo chwalili film, w kinach obejrza∏o go
70 tys.widzów i w koƒcu na horyzoncie dla kina islandzkie-
go zamajaczy∏a szansa. W krajowych gazetach pojawi∏y si´
artyku∏y mówiàce o tym, ˝e film powinno si´ traktowaç na
równi z innymi dziedzinami sztuki. 



Rzàd islandzki na nast´pne kilka lat znalaz∏ si´ pod
presjà, ˝eby stworzyç fundusz filmowy – na wzór tego za∏o-
˝onego w 1963 roku w Szwecji, który nada∏ rozp´d szwedz-
kiemu przemys∏owi filmowemu. Edda-film zacz´∏a plano-
waç przysz∏e produkcje, prowadzono prace nad pi´cioma
scenariuszami. Ale raz jeszcze efektem tego entuzjazmu by-
∏a tylko d∏uga cisza. ˚adna zagraniczna firma nie chcia∏a
wspó∏produkowaç filmu islandzkiego, twierdzàc, ˝e nie ma
sensu tworzenie filmów dla tak ma∏ego rynku, w j´zyku,
którego nikt nie zna. Rzàd nie wspar∏ przemys∏u filmowego
finansowo, a prywatni inwestorzy odwrócili si´ od Edda-
-film, uznawszy, ˝e film 79 af Stöµinni to fenomen jednora-
zowy. W ciàgu kolejnych pi´tnastu lat na Islandii wyprodu-
kowano tylko jeden film fabularny. Po raz kolejny by∏ to
ca∏kowicie duƒski projekt, wyre˝yserowany przez Gabriela
Axela Rauµa skykkjan (The Red Mantel, w Skandynawii
znany pod tytu∏em Den Røde Kappe) i zainspirowany zno-
wu sagami. Warto zaznaczyç, ˝e najbardziej znanym filmem
Axela jest o wiele póêniejsza Uczta Babette, ekranizacja
opowiadania Karen Blixen (nagrodzona pierwszym w histo-
rii Oscarem dla filmu duƒskiego).

Edda-film zakoƒczy∏a dzia∏alnoÊç na poczàtku lat sie-
demdziesiàtych. Ze smutkiem trzeba stwierdziç, ˝e pomimo
wielkich planów 79 af Stöµinni sta∏ si´ pierwszym i jedy-
nym w tym okresie islandzkim pe∏nometra˝owym, profesjo-
nalnym filmem fabularnym. Sytuacja ta mia∏a si´ zmieniç,
ale dopiero wskutek tego, co nazywamy „Wiosnà kina”, ja-
ka nastàpi∏a po otwarciu Islandzkiego Funduszu Filmowe-
go w 1979 roku. W latach osiemdziesiàtych XX wieku na Is-
landii powsta∏o ponad trzydzieÊci filmów.

Pierwsze pokolenie

Mimo ˝e film islandzki w zasadzie nie istnia∏, kina
w Reykjavíku prosperowa∏y. Rynek zdominowa∏y filmy hol-
lywoodzkie, ale od czasu do czasu mo˝na by∏o zobaczyç
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dzie∏a Bergmana, Kurosawy czy re˝yserów w∏oskich. Am-
basada radziecka przy wspó∏pracy lewicowej inteligencji
organizowa∏a pokazy filmów ze Zwiàzku Radzieckiego,
Czechos∏owacji, Polski i innych krajów by∏ego bloku
wschodniego. Wszystkie te filmy inspirowa∏y m∏odych lu-
dzi. Cz´Êç z nich wyje˝d˝a∏a na studia filmowe za granicà,
mimo ˝e w kraju nie istnia∏ jeszcze jakikolwiek przemys∏
kinematograficzny.

Pierwszy przedstawiciel tego pokolenia, ≤rándur Tho-
rodssen, w latach szeÊçdziesiàtych studiowa∏ w ∏ódzkiej
szkole filmowej. Grupa kobiet i m´˝czyzn posz∏a w jego Êla-
dy w latach siedemdziesiàtych. Wyje˝d˝ali na studia do
Sztokholmu, Pragi, Londynu i Pary˝a. To w∏aÊnie oni mieli
w nast´pnych latach staç si´ pionierami islandzkiej kultury
filmowej.

Drugim polem do çwiczeƒ dla m∏odych re˝yserów sta-
∏a si´ telewizja. W 1966 roku rozpocz´∏a nadawanie paƒ-
stwowa telewizja Channel One. Emitowa∏a cztery–pi´ç go-
dzin czarno-bia∏ego programu szeÊç dni w tygodniu.
W czwartki telewizji nie by∏o w ogóle, bowiem tego dnia
nadawano cotygodniowe s∏uchowiska, a Radio Paƒstwowe
nie mog∏o dopuÊciç, ˝eby cokolwiek konkurowa∏o z tymi
cieszàcymi si´ ogromnà popularnoÊcià audycjami. Dopiero
w 1984 roku telewizja rozpocz´∏a emisj´ we czwartki. Wów-
czas nadawane tego dnia s∏uchowiska umar∏y. Program te-
lewizyjny sk∏ada∏ si´ g∏ównie z wiadomoÊci, filmów eduka-
cyjnych oraz paru talk-shows i materia∏ów zagranicznych.
Od czasu do czasu powstawa∏y jednak tak˝e filmy doku-
mentalne i dla wielu przysz∏ych twórców telewizja pe∏ni∏a
rol´ szko∏y filmowej. DziÊ na Islandii mo˝na odbieraç czte-
ry stacje telewizyjne oraz wybieraç spoÊród licznych kana-
∏ów telewizji satelitarnej.

W drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych na Islandii
dzia∏a∏o ju˝ wielu wykszta∏conych filmowców, a naciski ze
wszystkich stron nasili∏y si´ na tyle, ˝e rzàd postanowi∏
w koƒcu stworzyç Krajowy Fundusz Filmowy. Na poczàtku



fundusz by∏ ma∏y i móg∏ finansowaç jedynie okreÊlony pro-
cent bud˝etu filmu. Zwykle re˝yser pe∏ni∏ tak˝e rol´ produ-
centa i ponosi∏ du˝e ryzyko, wyk∏adajàc w∏asne pieniàdze
na projekt. Trudno by∏o znaleêç zagranicznego koproducen-
ta, nie istnia∏a bowiem tradycja takiej wspó∏pracy. Brak te˝
by∏o wzoru wczeÊniejszych umów, na których podstawie
mo˝na by zawieraç nowe kontrakty. Bardzo cz´sto twórcy
musieli zaciàgaç kredyty w bankach lub zastawiaç swoje
domy, aby sfinansowaç film, zak∏adajàc przy tym odpo-
wiednio du˝à widowni´. 

W 1980 roku wesz∏y na ekrany dwa pierwsze filmy sfi-
nansowane ze Êrodków Funduszu. W lutym swojà premier´
mia∏ Land og Synir (Land and Sons) Ágústa Guµmundsso-
na, a trzy miesiàce póêniej na ekrany wszed∏ Óµal feµranna
(The Father`s Estate) Hrafna Gunnlaugssona. Wydawa∏o
si´, ˝e Fundusz zdaje egzamin. Islandczycy poÊpieszyli do
kin, gdzie mogli w koƒcu zobaczyç filmy w swoim ojczy-
stym j´zyku, a twórcy wychodzili na swoje. Niebawem jed-
nak okaza∏o si´, ˝e do pe∏nego sukcesu nie wystarcza ju˝
tylko to, by film by∏ islandzki. W gr´ zacz´∏a wchodziç ja-
koÊç. Widzowie przestali chodziç do kina na byle islandzkie
filmy. Wielu twórców, którzy postawili wszystko na jednà
kart´, zbankrutowa∏o. 

Ten sposób finansowania obowiàzywa∏ jeszcze w la-
tach dziewi´çdziesiàtych. DziÊ jednak prawie wszystkie fil-
my islandzkie sà koprodukcjami mi´dzynarodowymi
z udzia∏em innych funduszy, takich jak Euroimage czy The
Scandinavian Film Fund, oraz niemieckich stacji telewizyj-
nych. Re˝yserzy nie zawsze wyst´pujà w roli producentów
w∏asnych filmów, choç wcià˝ zdarza si´ to doÊç cz´sto.

Ludzie i krajobraz

Kontrast pomi´dzy ˝yciem na wsi i ˝yciem w mieÊcie,
odtworzony w starszym o osiemnaÊcie lat 79 af Stöµinni, by∏
tak˝e tematem dwóch pierwszych filmów finansowanych
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przez Fundusz. ˚ycie na wsi mia∏o ogromny wp∏yw na naj-
wi´kszych dwudziestowiecznych pisarzy islandzkich, ta-
kich jak noblista Halldór Laxness, tote˝ nie by∏o powodu,
˝eby pionierzy kina, przynajmniej na poczàtku, szukali in-
spiracji gdzie indziej. Nie wspominajàc ju˝ o tym, ˝e bia∏e
noce wraz z dramatycznymi krajobrazami wyspy sà ideal-
nym wizualnie plenerem filmowym.

Re˝yser Land og Synir Ágúst Guµmundsson studiowa∏
w londyƒskiej National Film School, którà ukoƒczy∏ w roku
1977. Po powrocie na Islandi´ Guµmundsson pozna∏ pisarza
Indriµi ≤orsteinssona i zaadaptowa∏ jego powieÊç Ziemia
i synowie na scenariusz. PowieÊç ta zosta∏a wydana równie˝
w Polsce w t∏umaczeniu Mieczys∏awa Krokera, w serii
Dzie∏a Pisarzy Skandynawskich Wydawnictwa Poznaƒskie-
go w 1973 roku.

Akcja filmu rozgrywa si´ na wsi podczas kryzysu eko-
nomicznego w roku 1937. Historia jest prosta, opowiada
o konflikcie ojca i syna. Ojciec jest rolnikiem w podesz∏ym
wieku, który zamierza przekazaç gospodarstwo swojemu
synowi. Ten z kolei marzy o sprzedaniu farmy i wyjeêdzie
do Reykjavíku w poszukiwaniu bogactwa. Wàtek mi∏oÊci
pomi´dzy synem a mieszkajàcà na pobliskiej farmie dziew-
czynà przeradza si´ w motyw spiskowy; ich wspólnym ma-
rzeniem jest wyjazd do miasta. Syn zdobywa si´ na odwag´
i sprzedaje farm´, ale dopiero po Êmierci ojca. Film koƒczy
si´, gdy syn stoi na poboczu, czekajàc na autobus do miasta.
Dziewczyna, która obieca∏a, ˝e pojedzie razem z nim, nie
pojawia si´ jednak i ch∏opak wsiada do autobusu sam. Film
charakteryzuje wi´c bardzo melancholijne i romantyczne
spojrzenie na ˝ycie wsi w czasie kryzysu gospodarczego. 

Debiut Guµmundssona sta∏ si´ przebojem, gromadzàc
w kinach 110 tys. widzów. Przek∏adajàc to na polskie kate-
gorie, to tak jakby 15 milionów Polaków posz∏o zobaczyç
jeden film. Land og Synir ma pewne mankamenty technicz-
ne, szczególnie dotyczàce dêwi´ku, jest to jednak zdaniem
wielu osób, w tym tak˝e moim, jeden z najlepszych filmów



zrobionych kiedykolwiek na Islandii. Podziwu godna jest
wra˝liwoÊç re˝ysera, scenariusz oparty na ponadczasowej
historii oraz bardzo sugestywna gra aktorska. Kwartalnik
filmowy wydawany na Islandii, adresowany do Êrodowiska
filmowców, nosi tytu∏ „Land og Synir”. W ten sposób sk∏a-
da ho∏d wspania∏ym poczàtkom islandzkiej kinematografii.

Kolejne filmy Guµmundssona mia∏y byç tak samo uda-
ne. Rok póêniej powsta∏ Útlaginn (The Outlaw), zainspiro-
wany jednà z sag (Sagà o Gislim), chwalony jednog∏oÊnie
przez krytyk´ i publicznoÊç. W roku 1982 Guµmundsson na-
kr´ci∏ najpopularniejszy film w historii Islandii, Meµ Allt
a Hreinu (On Top), komedi´ o zespo∏ach rockowych. Póêniej
Guµmundsson re˝yserowa∏ seriale telewizyjne dla ZDR
Germany i Thames Television London. Kilka spoÊród jego
filmów zdoby∏o nagrody na mi´dzynarodowych festiwa-
lach. W 2001 roku wyre˝yserowa∏ Mávahlátur (Laughing
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Seagulls), a w 2004 – Í takt viµ tímann (Ahead of Time), b´-
dàcy sequelem Meµ Allt a Hreinu.

Drugi film sfinansowany przez Krajowy Fundusz Fil-
mowy w 1980 roku, Óµal Feµranna, nie odniós∏ takiego suk-
cesu jak Land og Synir, ale i tak zgromadzi∏ du˝à widow-
ni´. Jego twórca, Hrafn Gunnlaugsson, mia∏ si´ jednak
w przysz∏oÊci staç najbardziej p∏odnym i najszerzej uzna-
nym za granicà re˝yserem islandzkim lat osiemdziesiàtych.
Hrafn ukoƒczy∏ studia w Swedish Dramatic Institute
w Sztokholmie w 1975 roku. Rok póêniej zrobi∏ krótkome-
tra˝owy film Lilja na podstawie dzie∏a Halldóra Laxnessa. 

Óµal Feµranna zosta∏ napisany przez Hrafna jako po-
wieÊç. Poniewa˝ nie chciano jej wydaç, autor zamieni∏ po-
wieÊç na sztuk´, a w koƒcu na scenariusz. W filmie tym
Hrafn przedstawia pe∏en destrukcji obraz ˝ycia na farmie.
Historia opowiada o m∏odym cz∏owieku, Stefanie, synu rol-
nika. Marzeniem Stefana jest wyjazd do stolicy i studia na
Uniwersytecie w Reykjavíku. Na poczàtku filmu umiera oj-
ciec, a Stefan i jego brat dziedziczà gospodarstwo. Nieba-
wem dowiadujà si´, ˝e farma jest zad∏u˝ona i nie mogà jej
sprzedaç. W miar´ rozwoju opowieÊci Gunnlaugsson zag∏´-
bia si´ coraz bardziej w mroczne ˝ycie wsi. Brat Stefana pi-
jany ulega wypadkowi i zostaje sparali˝owany od szyi
w dó∏, siostra zostaje zgwa∏cona przez sfrustrowanego sek-
sualnie rolnika z sàsiedztwa i zachodzi w cià˝´. W tym sa-
mym czasie, gdy tragedia goni tragedi´, ich matka coraz
bardziej odcina si´ od Êwiata. W koƒcu Stefan zostaje wi´ê-
niem gospodarstwa ojca, sam ze sparali˝owanym bratem,
ci´˝arnà siostrà i matkà na skraju za∏amania nerwowego.
Musi zrezygnowaç z marzeƒ o studiach w mieÊcie. Co dziw-
ne, ostatnia scena jest prawie identyczna z zakoƒczeniem
Land og Synir. Stefan stoi niedaleko gospodarstwa i patrzy
na odje˝d˝ajàcy autobus do Reykjavíku. Tyle ˝e jego nie 
ma w Êrodku.

Film Gunnlaugssona wywo∏a∏ w spo∏eczeƒstwie is-
landzkim pewne kontrowersje. Ludzie, szczególnie na wsi,



poczuli si´ ura˝eni tematykà filmu oraz jego politycznymi
i spo∏ecznymi podtekstami. Taka atmosfera towarzyszy∏a
jednak pracy Gunnlaugssona znacznie d∏u˝ej. Jego nast´p-
ny film Okkar a Milli (Between Us) z roku 1982 równie˝ 
porusza temat Êmierci, frustracji seksualnych, a nawet 
kazirodztwa. Do tej samej problematyki Gunnlaugsson po-
wraca jeszcze w 1993 roku filmem Hin Helgu Vé (The Secret
Mound). Jest to historia rozgrywajàca si´ w wiosce rybac-
kiej. Dorastajàcy ch∏opak odkrywa swojà seksualnoÊç, gdy
niewinnie zakochuje si´ we w∏asnej niani. 

Gunnlaugsson twierdzi, co prawda, ˝e jego najwi´k-
szymi idolami i êród∏ami natchnienia sà Kurosawa i Sergio
Leone, lecz z pewnoÊcià lata studiów w Szwecji tak˝e odci-
sn´∏y na nim swoje pi´tno. Przychodzi tu zaraz na myÊl
Bergman, choç moim zdaniem Hrafnowi brakuje jego deli-
katnoÊci i wglàdu w psychik´ bohaterów, zw∏aszcza gdy
chodzi o ukazywanie frustracji i emocji. Hrafn jest z ca∏à
pewnoÊcià najbardziej kontrowersyjnà postacià kina is-
landzkiego, wywo∏ujàcà skrajnie ró˝ne opinie.

Jednak kr´gos∏upem kariery Hrafna nie sà wspomnia-
ne dotàd filmy, lecz inspirowana sagami epicka trylogia. Jej
pierwsza cz´Êç, Hrafninn Fl±gur (When the Raven Flies)
z roku 1984, sta∏a si´ dla Hrafna prawdziwym prze∏omem.
Akcja filmu rozpoczyna si´, gdy islandzcy Wikingowie na-
padajà na ma∏à irlandzkà wiosk´, zabijajà m´˝czyzn i dzie-
ci, rabujà wszystko, co wpadnie im w r´ce, a na koniec 
zabierajà do niewoli jednà kobiet´ jako na∏o˝nic´. Po pi´t-
nastu latach na Islandi´ przybywa cz∏owiek podajàcy si´ 
za Norwega. Okazuje si´ Irlandczykiem, któremu, gdy by∏
dzieckiem, uda∏o si´ uniknàç Êmierci w czasie islandzkiego
ataku na jego wiosk´. Porwana kobieta by∏a jego starszà
siostrà, a on przyby∏ jà uwolniç i pomÊciç Êmierç swoich ro-
dziców. Historia rozwija si´, a krew leje strumieniami, gdy
Irlandczyk dokonuje d∏ugo oczekiwanej zemsty. 

Hrafninn Fl±gur by∏ pierwszym filmem islandzkim,
który znalaz∏ si´ na oficjalnej liÊcie festiwalu w Berlinie.
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Gunnlaugsson zdoby∏ tak˝e za niego w 1985 roku nagrod´
za re˝yseri´ przyznawanà przez Swedish Dramatic Institu-
te. Magazyn „Variety” umieÊci∏ film w pierwszej dziesiàtce
roku 1984, a Jerzy P∏a˝ewski poÊwi´ci∏ mu akapit w swojej
s∏ynnej Historii filmu. Warto podkreÊliç, ˝e jest to jedyny 
islandzki film wzmiankowany w tym opas∏ym tomie2.

I Skugga Hrafnsins (In the Shadow of the Raven) z 1988
roku to druga cz´Êç trylogii. Zarazem jest to pierwszy film
islandzki nakr´cony w technice CinemaScope, która po-
zwala na uzyskanie obrazu dwukrotnie szerszego od stan-
dardowego, w proporcji 2,66:1 zamiast 1,33:1. Film uzyska∏
dwie nominacje do Europejskich Nagród Filmowych w ka-
tegoriach najlepsza aktorka i najlepsza aktorka drugopla-
nowa. Film nie ma tak liniowej fabu∏y jak Hrafninn Fl±gur,
ale jest Êwietnie zrobiony. W pracy kamery, zbli˝eniach oczu
na szerokim ekranie i szybkim monta˝u widoczny jest
wp∏yw Sergia Leone. Z drugiej strony stale obecny w fil-
mach Gunnlaugssona jest Kurosawa: kostiumy i maski, któ-
rych u˝ywa, mog∏yby zostaç wypo˝yczone z planu Siedmiu
samurajów.

Gunnlaugsson zakoƒczy∏ trylogi´ najdro˝szym filmem
w historii kinematografii islandzkiej. Hvíti Vikingurinn
(The White Viking) z roku 1991 trwa dwie i pó∏ godziny. Po-
wsta∏ tak˝e czteroodcinkowy serial telewizyjny, a bud˝et
ca∏oÊci wyniós∏ oko∏o 5 milionów dolarów. W skrócie, film
porusza temat przybycia chrzeÊcijan na Islandi´ i konfliktu
pomi´dzy pierwszymi misjonarzami a Wikingami, niechcà-
cymi porzuciç swoich pogaƒskich wierzeƒ. Film okaza∏ si´
niepowodzeniem artystycznym i finansowym. By∏a to ko-
produkcja wszystkich krajów skandynawskich. Zdaniem

2. Jerzy P∏a˝ewski pisze: „Mo˝na zaczàç mówiç o kinematografii
Islandii […]. Dzi´ki pomocy szwedzkiego Instytutu Filmowego re˝y-
ser z Reykjavíku Hrafn Gunnlaugsson nakr´ci∏ wed∏ug w∏asnego sce-
nariusza ludowà legend´ Lot kruka (1984), zupe∏nie dojrza∏à realiza-
torsko przypowieÊç o przebaczaniu i zemÊcie”. Jerzy P∏a˝ewski, Hi-
storia filmu, Warszawa 2001, s. 561. 



Gunnlaugssona pora˝k´ spowodowa∏y ingerencje norwe-
skich producentów w monta˝. „Poci´li go za moimi pleca-
mi” – twierdzi∏ re˝yser.

Niemniej jednak Gunnlaugsson wcià˝ pracuje arty-
stycznie. Wiosnà 2000 roku odby∏a si´ premiera Myrkra-
höfµinginn (Dark Lord), dwuipó∏godzinnego obrazu o czar-
nej magii w czasach Êredniowiecza, a w 2003 roku na ekra-
ny wszed∏ Opinberun Hannesar (A Revelation for Hannes),
na podstawie opowiadania Davíego Oddssona, ówczesnego
premiera Islandii. Gunnlaugsson tworzy równie˝ poezj´,
wyda∏ powieÊç, pisze nowoczesne sztuki teatralne, a tak˝e
re˝yseruje w teatrze. W 1995 roku zosta∏ cz∏onkiem Euro-
pejskiej Akademii Filmowej.

W 1981 roku zadebiutowali dwaj inni re˝yserzy: ≤or-
steinn Jónsson i ≤ráinn Bertelsson. _orsteinn Jónsson ukoƒ-
czy∏ wydzia∏ re˝yserski szko∏y filmowej w Pradze w roku
1972. W latach siedemdziesiàtych zajmowa∏ si´ dokumenta-
mi, a jego debiutem fabularnym by∏ Punktur, punktur, kom-
ma, strik (Dot, Dot, Coma, Dash). Akcja tego filmu, oparta
na popularnej ksià˝ce Pétura Gunnarssona, jest osadzona
w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku. Opowiada o dorasta-
niu ch∏opca, którego ojciec pracuje w bazie NATO. Subtel-
nie lewicujàcy w antynatowskich wàtkach pobocznych,
przepe∏niony humorem w tradycji kina czeskiego lat szeÊç-
dziesiàtych, film jest mozaikowym portretem ˝ycia m∏odego
ch∏opaka, który przestaje si´ bawiç samochodzikami, a za-
czyna rozumieç znaczenie Beatlesów. 

Jónsson i jego producent zdo∏ali uzyskaç z Funduszu
Filmowego tylko 10 proc. bud˝etu, zastawili wi´c po prostu
cztery domy rodzinne. Film obejrza∏o 80 tys.widzów, twór-
cy odzyskali zatem swoje pieniàdze, a ich rodziny mog∏y po-
zostaç w domach. Od tego czasu ≤orsteinn nakr´ci∏ dwa fil-
my fabularne. Jak mówi: „Chc´ robiç niezale˝ne dokumen-
ty, ale nie mam takiej mo˝liwoÊci na Islandii, musia∏em si´
wi´c zwróciç w kierunku fabu∏y jako pomostu. Prawie, bo
warstwa fabularna Dot, Dot nie jest za mocna”.
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W tym samym roku ≤ráinn Bertelsson zaprezentowa∏
swój film dla dzieci Jón Oddur og Jón Bjarni (The Twins).
Im mniej powiemy o tym filmie, tym lepiej. Ale Bertelsson,
który ukoƒczy∏ Swedish Dramatic Institute, sta∏ si´ is-
landzkim re˝yserem komercyjnym numer jeden lat osiem-
dziesiàtych.

W poszukiwaniu to˝samoÊci

Kobiety odgrywajà obecnie bardzo wa˝nà rol´ w ka˝-
dej sferze przemys∏u filmowego Islandii. Pierwsza pojawi∏a
si´ na scenie Kristín Jóhannesdóttir ze swym filmem 
Á Hjara Veraldar (Rainbow’s End). Jóhannesdóttir ukoƒczy-
∏a w 1978 wydzia∏ re˝yserski Conservatoire Libre de Cine-
ma Francais. Nakr´cony w 1983 roku Á Hjara Veraldar jest
filmem eksperymentalnym. Tworzà go obrazy, atmosfera
i muzyka, a nie fabu∏a i wàtek. „By∏am wtedy pod wp∏ywem
Dreyera... Natchnienie do zrealizowania tego filmu przysz∏o
do mnie podczas s∏uchania Toski Pucciniego” – objaÊnia 
Jóhannesdóttir. Uznawany za pierwszy islandzki film „ar-
tystyczny”, nie odniós∏ sukcesu komercyjnego. Firma pro-
dukcyjna Kristín Jóhannesdóttir ponios∏a ogromne straty
i musia∏o up∏ynàç dziesi´ç lat, zanim zrobi∏a nast´pny film. 

By∏ to Svo a Jörµu sem á Himni (As in Heaven) z roku
1992. Inspiracji dostarczy∏o prawdziwe wydarzenie. W roku
1936 francuski statek badawczy rozbi∏ si´ podczas huraga-
nu u wybrze˝y Islandii, poch∏aniajàc ˝ycie 39 marynarzy.
Historia opowiedziana jest z punktu widzenia ma∏ej dziew-
czynki mieszkajàcej na wybrze˝u, przy którym rozbi∏ si´
statek. Szósty zmys∏ pozwoli∏ jej przewidzieç katastrof´,
widzi ona bowiem wydarzenia sprzed pi´ciu stuleci, kiedy
na okolic´ zosta∏a rzucona klàtwa. Pomimo mo˝liwoÊci
przewidzenia wypadku, nie mo˝e mu zapobiec. Narracja
filmu przeskakuje pomi´dzy dwiema p∏aszczyznami czaso-
wymi, ale Jóhannesdóttir umie ju˝ w pe∏ni kontrolowaç j´-
zyk filmu i tok opowieÊci. Film jest pi´knie sfotografowany



przez operatora Snorri ≤órissona i oglàda si´ go bardzo
g∏adko. Ma w sobie Êwie˝oÊç, dzi´ki której odbiór dzie∏a
sprawia przyjemnoÊç. As in Heaven zosta∏ pokazany w Can-
nes w 1992 roku i zebra∏ Êwietne recenzje, szczególnie we
Francji.

Godnà wspomnienia ˝eƒskà postacià lat osiemdziesià-
tych jest Guµn± Halldórsdóttir, córka noblisty Halldóra 
Laxnessa, w latach 1981–1983 studentka London Interna-
tional Film School. Halldórsdóttir po powrocie na wysp´
za∏o˝y∏a w∏asnà firm´, Umbi Film, która na poczàtek skon-
centrowa∏a si´ na scenariuszach i produkcji. W roku 1983
Guµn± Halldórsdóttir napisa∏a i wyprodukowa∏a Skilaboµ
til Söndru (Message to Sandra), wyre˝yserowany tak˝e
przez kobiet´, Kristín Pálsdóttir. Film to niejako osobiste
wyznanie Halldórsdóttir, opowiada bowiem o pisarzu
w Êrednim wieku, który próbuje pogodziç si´ ze sobà i w∏a-
snym pisarstwem w czasie „kryzysu wieku Êredniego”. 

Guµn± Halldórsdóttir w 1985 roku wyprodukowa∏a
Gullsandur (Golden Sands) w re˝yserii Ágústa Guµmunds-
sona, a w 1986 roku powsta∏a Stella í Orlofi (The Icelandic
Shock Station), slapstickowa komedia wed∏ug jej scenariu-
sza, ale wyre˝yserowana przez re˝yserk´ teatralnà ≤órhil-
dur ≤orleifsdóttir. W 1989 roku Halldórsdóttir w koƒcu za-
debiutowa∏a filmem Kristnihald Undir Jökli (Under the
Glacier), na podstawie ksià˝ki ojca.

Pierwsza wspó∏czesna próba wykorzystania twórczoÊci
Laxnessa w filmie pe∏nometra˝owym zosta∏a dokonana
przez re˝ysera Punktur, punktur, komma, strik, ≤orsteina
Jónssona, w 1984 roku. Napisana przez noblist´ w 1948 ro-
ku powieÊç Atómstöµin, która w Polsce zosta∏a wydana
przez spó∏dzielni´ „Czytelnik” w 1955 roku w przek∏adzie
Zenona Szczygielskiego pod tytu∏em Sprzedana wyspa
(tytu∏ angielski: The Atom Station), to czarna satyra na dwa
militarne supermocarstwa, niewymienione jednak z nazwy,
walczàce o idealizm i zasi´g terytorialny. Ksià˝ka Laxnessa
swego czasu wywo∏a∏a spore zamieszanie w Islandii, zosta-
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∏a bowiem wydana w czasie, gdy prowadzono rozmowy
w sprawie amerykaƒskiej bazy na wyspie, a kwestia wstà-
pienia do NATO ca∏kowicie zajmowa∏a scen´ politycznà.
Film by∏ bardzo drogi i mimo ˝e zobaczy∏o go 70 tys. wi-
dzów, Jónsson sp´dzi∏ kolejne par´ lat na sp∏acaniu d∏ugów,
pracujàc w ka˝dej dziedzinie, w której tylko nie brakowa∏o
mu umiej´tnoÊci.

Najnowsza próba przeniesienia prozy Laxnessa na
ekran pochodzi z roku 1999. Ponownie Guµn± Halldórsdót-
tir zaadaptowa∏a jednà z ksià˝ek ojca. Ungfrúin Góµa og
Húsiµ (The Honour of the House) zosta∏ dobrze przyj´ty
przez krytyków oraz publicznoÊç i og∏oszony Filmem Roku
przez Islandzkà Akademi´ Filmowà. 

Lata osiemdziesiàte to dekada, w której „pierwsze po-
kolenie” filmowców gotowe by∏o zaryzykowaç swojà przy-
sz∏oÊç finansowà i integralnoÊç artystycznà odkrywajàc
ró˝ne tematy i gatunki filmowe. Autor Jón Oddur og Jón
Bjarni, ≤ráinn Bertelsson, poszed∏ w stron´ slapsticku
w niezwykle popularnej trylogii z∏o˝onej z filmów N±tt
Líf (A New Life), Dalalíf (Pastoral Life) oraz Löggulíf
(Policeman’s Life). Ale Bertelsson, podobnie jak wi´kszoÊç
re˝yserów „pierwszego pokolenia”, mia∏ stworzyç swoje,
jak na razie, najwi´ksze dzie∏o dopiero w latach dziewi´ç-
dziesiàtych.

Mi´dzynarodowe uznanie

Islandzki przemys∏ filmowy by∏ przez pierwszà dekad´
swego istnienia zasilany raczej pasjà ni˝ gotówkà. Cz´sto
zachodzi∏a sytuacja, w której ekipa pracowa∏a za darmo
lub za symbolicznà ga˝´. JeÊli film osiàga∏ sukces, aktorzy
i/lub ekipa dostawali pewien procent dochodu. Jak ju˝
wspomnia∏em, niektórzy miewali szcz´Êcie, a inni – nie.
Ludzie zacz´li zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e jeÊli prze-
mys∏ filmowy ma trwaç, muszà pojawiç si´ zagraniczni ko-
producenci z planami mi´dzynarodowej dystrybucji. Co



wa˝niejsze jednak, rzàd musia∏by zwi´kszyç pomoc dla
przemys∏u filmowego.

W Islandii, podobnie jak we wszystkich krajach za-
chodnich, bardzo trudno przekonaç rzàd do wspierania któ-
rejkolwiek dziedziny sztuki. Stàd na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych pojawi∏y si´ g∏osy o ca∏kowitym upadku prze-
mys∏u filmowego. Widownia nie chroni∏a ju˝ filmów is-
landzkich przed konkurencjà hollywoodzkà, a oglàdalnoÊç
rodzimych produkcji spad∏a do poziomu filmów zagranicz-
nych, co nie wystarcza∏o na pokrycie kosztów.

Dobrym tego przyk∏adem jest jeden z najzdolniejszych
re˝yserów pochodzàcych z Islandii, Lárus ∞mir Óskarsson.
Jego film dyplomowy ze Swedish Dramatic Institute
w Sztokholmie, Caged Bird, wygra∏ pierwszà nagrod´
w Oberhausen w roku 1978. Óskarsson zrealizowa∏ w Szwe-
cji jeszcze trzy filmy fabularne, zbierajàc mi´dzynarodowe
nagrody, zanim zadebiutowa∏ w 1990 roku na Islandii. Ryµ
(Rust) by∏ doÊç du˝ym sukcesem na wyspie, ale los chcia∏, ˝e
Lárus zadebiutowa∏ w z∏ym momencie. Nie dane mu by∏o
zrobiç wi´cej filmów w ojczyênie. Aktualnie mieszka i pra-
cuje w Sztokholmie.

Jednym z g∏ównych argumentów u˝ywanych przez fil-
mowców w walce o przetrwanie, oczywiÊcie poza troskà
o islandzkà kultur´, by∏ bezpoÊredni zwiàzek dystrybucji
filmów z rozwojem turystyki. DziÊ turystyka jest drugim co
do wielkoÊci êród∏em dochodów Islandii, ust´puje tylko
przemys∏owi rybnemu. Przez ostatnie dwadzieÊcia lat zano-
towano gigantyczny wzrost zysków w bran˝y turystycznej.
Uniwersytet Islandzki zosta∏ poproszony o przeprowadze-
nie niezale˝nego badania wÊród turystów, którego wyniki
pokaza∏y, ˝e du˝a ich cz´Êç przyjecha∏a na wysp´ po obej-
rzeniu któregoÊ z islandzkich filmów fabularnych. Naj-
wi´ksze wra˝enie wywiera∏ na badanych krajobraz, który,
jak ju˝ wspomnia∏em, odgrywa wielkà rol´ w kinematogra-
fii. Po dalszych obliczeniach stwierdzono, ˝e za ka˝dà koro-
n´ islandzkà wydanà na Fundusz Filmowy rzàd otrzyma
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z powrotem 4,5 korony dzi´ki promocji wyspy i idàcym za
tym wp∏ywom z turystyki. 

Pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych rzàd w koƒcu zare-
agowa∏. W samà por´ obieca∏ zwi´kszenie wsparcia. Do-
trzyma∏ obietnicy i w roku 2000 na Islandii odby∏o si´ sie-
dem premier filmów fabularnych, co postawi∏o kraj na
pierwszym miejscu na Êwiecie w liczbie filmów fabularnych
na mieszkaƒca. Porównaç to mo˝na z sytuacjà, w której
Polska wyprodukowa∏aby 1100 filmów w ciàgu roku.

Osobà, która wywar∏a najwi´kszy wp∏yw na kino is-
landzkie w latach dziewi´çdziesiàtych, jest bez wàtpienia
Friµrik ≤ór Friµriksson. W odró˝nieniu od wi´kszoÊci kole-
gów Friµriksson nigdy nie studiowa∏ re˝yserii. Od dziecka
jednak interesowa∏ si´ filmem, dzia∏ajàc aktywnie jako je-
den z organizatorów Festiwalu Filmowego w Reykjavíku od
poczàtku jego istnienia (tj. od roku 1978). By∏ za∏o˝ycielem,
redaktorem i krytykiem pierwszego islandzkiego magazynu
filmowego. Zrobi∏ kilka krótkometra˝owych filmów szes-
nastomilimetrowych, a nast´pnie rozpoczà∏ karier´ jako re-
˝yser filmów dokumentalnych.

Eldsmiµurinn (The Blacksmith) z 1981 roku by∏ jego
pierwszym profesjonalnym krótkometra˝owym dokumen-
tem, poprzedzajàcym na dodatek nakr´cony przez niego
w tym samym roku pierwszy pe∏nometra˝owy film doku-
mentalny. Rokk i Reykjavík (Rock in Reykjavík) pokazano
w kinach w roku 1981. Film od razu sta∏ si´ kultowy wÊród
m∏odzie˝y i wcià˝ cieszy si´ popularnoÊcià w lokalnych wy-
po˝yczaniach. Przedstawia sto∏ecznà scen´ muzycznà, prze-
kazujàc klimat ery punk rocka; przeplata fragmenty nagraƒ
z koncertów z wywiadami z muzykami na temat anarchii
i ˝ycia. Rock in Reykjavík ma niewiele do przekazania cu-
dzoziemcom, nie liczàc faktu, ˝e jest to pierwszy film,
w którym pojawi∏a si´ Björk, wtedy czternastoletnia woka-
listka punkowego zespo∏u Kukl. Björk sta∏a si´ dwadzieÊcia
lat póêniej islandzkà supergwiazdà filmowà, laureatkà Z∏o-
tej Palmy w Cannes dla najlepszej aktorki za rol´ Selmy



w Taƒczàc w ciemnoÊciach (2000) Larsa von Triera. Woka-
listka przy okazji tego filmu otrzyma∏a równie˝ nominacj´
do Oscara dla najlepszej piosenki za utwór I’ve Seen It All.

Nast´pny dokument Friµrikssona, tak˝e pokazywany
w kinach, to Kúrekar Norµursins (Icelandic Cowboys). Film
z 1984 roku pokazuje scen´ muzycznà ma∏ej wioski rybac-
kiej na pó∏nocy Islandii, której mieszkaƒcy majà obsesj´ na
punkcie muzyki country. Natomiast debiutem fabularnym
Friµrikssona by∏ film Skytturnar (White Whales) z 1987 ro-
ku. Jest to historia o dwóch wielorybnikach sp´dzajàcych
wolny weekend w Reykjavíku. Pe∏ni zapa∏u rybacy chcà od-
kryç nocne ˝ycie w mieÊcie, ale tracà kontrol´ nad sytuacjà.
Film zaczyna si´ jako komedia, by pr´dko przekszta∏ciç si´
w dreszczowiec.

Prze∏om dla Friµrikssona i dla ca∏ego islandzkiego ki-
na nadszed∏ w roku 1992. Börn Nátturunnar (The Children
of Nature), drugi film Friµrikssona, zdoby∏ a˝ 23 mi´dzyna-
rodowe nagrody, w tym dla najlepszego aktora (Gísli Hall-
dórsson) na festiwalu w Wenecji. Otrzyma∏ tak˝e nominacj´
do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Re˝yser
Hilmar Oddson powiedzia∏ w telewizji: „To najwi´ksze mi´-
dzynarodowe uznanie, jakie odebra∏a kultura islandzka od
czasu przyznania Laxnessowi nagrody Nobla w roku 1955”.

Pi´kno Dzieci natury drzemie w prostocie fabu∏y. Pe-
wien rolnik jest zmuszony porzuciç gospodarstwo z powodu
podesz∏ego wieku. Làduje w domu opieki w Reykjavíku,
w „umieralni”, jak nazywajà to niektórzy. Tam spotyka ko-
biet´, która by∏a jego mi∏oÊcià w czasach dzieciƒstwa. Ra-
zem uciekajà z domu spokojnej staroÊci i odbywajà podró˝
do miejsca, gdzie si´ urodzili, by zamknàç ko∏o i tam
umrzeç. Podró˝ujà wÊród pi´kna islandzkich krajobrazów,
docierajà do celu i wykonujà postawione sobie zadanie.

W nast´pnym filmie Bíódagar (Movie Days) z 1994 ro-
ku Friµriksson szuka natchnienia we w∏asnym dzieciƒstwie.
Jest to nostalgiczna historia o dorastaniu na poczàtku lat
szeÊçdziesiàtych w Reykjavíku. Pe∏na humoru i ciep∏a opo-
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wieÊç przedstawia codzienne ˝ycie dwunastoletniego Tó-
masa, który odkrywa, ˝e ˝ycie pe∏ne jest dobra i z∏a. Ale gdy
robi si´ ci´˝ko na duszy, zawsze jest miejsce, dokàd mo˝na
uciec – kino. G∏ównym motywem filmu jest Êmierç ojca i to,
jak Tómas radzi sobie z tym, b´dàc jeszcze dzieckiem, zu-
pe∏nie tak jak Friµriksson, który wczeÊnie straci∏ ojca. Ten
bardzo osobisty film ma luênà konstrukcj´, przywodzàcà na
myÊl w∏oski realizm magiczny. Film Bíódagar dosta∏ nagro-
d´ „Nordic Amanda” dla najlepszego filmu skandynaw-
skiego w roku 1994. 

Od tamtej pory Friµriksson zrobi∏ pi´ç pe∏nometra˝o-
wych filmów. Á Köldum Klaka (Cold Fever, 1995) zosta∏ na-
kr´cony na Islandii z mi´dzynarodowà obsadà, sk∏adajàcà
si´ z japoƒskich, amerykaƒskich i islandzkich aktorów. Jest
to zabawne kino drogi o japoƒskim turyÊcie napotykajàcym
naturalne i nadprzyrodzone sytuacje podczas swojej zimo-
wej podró˝y po wyspie. Djöflaeyjan (Devil’s Island, 1996),
ekranizacja popularnej powieÊci Einara Kárasona o ˝yciu
wiejskich imigrantów w powojennym Reykjavíku, cieszy∏a
si´ sporym powodzeniem na Islandii. Tymczasem Englar Al-
heimsins (Angels of the Universe, 2000), wstrzàsajàcy obraz
o chorym psychicznie, niespe∏nionym artyÊcie, zosta∏ og∏o-
szony najpopularniejszym filmem na Islandii w roku 2000,
wyprzedzajàc zdecydowanie filmy amerykaƒskie, takie jak
na przyk∏ad Mission Impossible II. 

Englar Alheimsins to ekranizacja powieÊci pod tym sa-
mym tytu∏em, za którà Einar Már Guµmundsson w 1994 
roku otrzyma∏ Skandynawskà Nagrod´ Literackà. Guµ-
mundsson zgodzi∏ si´ zostaç drugim obok Friµrikssona 
autorem adaptacji filmowej. Przepojony egzystencjalnà
symbolikà Fálkar (Falcons, Soko∏y, 2002), pierwszy anglo-
j´zyczny obraz Friµrikssona, udowadnia, ˝e gdy celem po-
dró˝y na Islandi´ jest pope∏nienie samobójstwa, to mo˝e si´
to niechybnie skoƒczyç ucieczkà z Wyspy na pok∏adzie pol-
skiego kutra rybackiego. Nie jest to jednak sensacyjne kino
drogi, lecz raczej poetycka medytacja na temat wolnoÊci.



W Næsland (Niceland, 2004) gra toczy si´ z kolei o odnale-
zienie sensu ˝ycia przez dziewczyn´, która wpad∏a w ci´˝kà
depresj´ po stracie ukochanej kotki. Ch∏opak dziewczyny,
a jednoczeÊnie nieumyÊlny zabójca kota, postanawia za
wszelkà cen´ ratowaç ukochanà i zwraca si´ o pomoc do
mieszkaƒca z∏omowiska, który w telewizji przechwala∏ si´,
˝e zna sens ˝ycia. Film zdoby∏ nagrod´ „Edda” za najlepszy
scenariusz w roku 2004. Fálkar i Næsland by∏y pokazywane
w Polsce przez telewizj´ Ale Kino!

Friµriksson wraz ze swoim operatorem i bliskim przy-
jacielem Ari Kristinssonem prowadzà najwi´kszà firm´
producenckà na Islandii, The Icelandic Film Corporation.
Firma wyprodukowa∏a mniej wi´cej po∏ow´ wszystkich fil-
mów zrobionych na Islandii w latach dziewi´çdziesiàtych,
pomagajàc w debiutach wielu przedstawicielom „drugiego
pokolenia”.

Plon lat dziewi´çdziesiàtych umieÊci∏ Islandi´ na Êwia-
towej mapie kina. Oprócz Friµrikssona re˝yserzy tacy jak
≤ráinn Bertelsson, Hrafn Gunnlaugsson, Krístín Jóhannes-
dóttir i Ágúst Guµmundsson ujawniali w swoich filmach
du˝o wi´kszà dojrza∏oÊç i panowanie nad materia∏em, ani-
˝eli czynili to w latach osiemdziesiàtych. Je˝eli w latach
siedemdziesiàtych Islandczycy dopiero zaczynali wyje˝d˝aç
za granic´, by studiowaç re˝yseri´ lub operatorstwo, to ju˝
w latach osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych do przemy-
s∏u filmowego do∏àczyli wykszta∏ceni scenografowie, mon-
ta˝yÊci, dêwi´kowcy i projektanci kostiumów. Aktorzy is-
landzcy, pierwotnie obeznani jedynie z deskami teatru, co-
raz lepiej zapoznawali si´ z technikà filmowà.

≤ráinn Bertelsson, wczeÊniej robiàcy tylko komedie,
w 1989 roku nakr´ci∏ swój najlepszy film, Magnús (Ma-
gnus), histori´ ojca rodziny umierajàcego na raka. Drama-
tyczna treÊç filmu przedstawiona jest z subtelnym humorem
i wra˝liwoÊcià. Film zdoby∏ dwie najwa˝niejsze nominacje
do Europejskich Nagród Filmowych dla najlepszego filmu
i najlepszego scenariusza. Okaza∏ si´ najpopularniejszym
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filmem roku na Islandii, wyprzedzajàc Indian´ Jonesa i Ja-
mesa Bonda.

W latach dziewi´çdziesiàtych zadebiutowa∏o co naj-
mniej dwóch bardzo obiecujàcych re˝yserów. Júlíus Kemp
mia∏ zaledwie 25 lat, gdy Veggfóµur (Wallpaper) pobi∏ w ki-
nach rekord frekwencji 1992 roku. W tym filmie postaci
prowadzà nas poprzez nocne ˝ycie i kultur´ pop Rey-
kjavíku. Stuttur Frakki (Behind Schedule) Gísli Snæra Er-
lingssona to islandzko-francuska koprodukcja. Komedia
z 1994 roku opowiada o podró˝y francuskiego turysty po 
Islandii, podczas której psuje si´ wszystko, co mo˝e si´ ze-
psuç, w wyniku czego nie udaje mu si´ wydostaç z Rey-
kjavíku i zobaczyç lodowca, tak jak to zaplanowa∏.

Pod koniec wieku dwudziestego mi´dzynarodowe ko-
produkcje sta∏y si´ normà. Zainteresowanie zagranicy
wspó∏pracà z Islandczykami ros∏o, poniewa˝ coraz wi´cej
filmów otrzymywa∏o nagrody na ró˝nych festiwalach, dzi´-
ki czemu by∏y du˝o lepiej dystrybuowane poza wyspà ni˝
przedtem. Rzàd zapewni∏ paƒstwowà pomoc dla kinemato-
grafii. Po wczeÊniejszych zawirowaniach filmowcy mogli
nareszcie ca∏à energi´ poÊwi´ciç swoim projektom arty-
stycznym, nie wyje˝d˝ajàc z Islandii.

Utworzono Islandzkà Akademi´ Filmowà, a w 1999 ro-
ku przyznano po raz pierwszy dorocznà nagrod´ „Edda”,
która ma wyró˝niaç osiàgni´cia w dziedzinie twórczoÊci te-
lewizyjnej, dokumentalnej i fabularnej. Edda-film, pierw-
sza firma filmowa na Islandii, której tym samym z∏o˝ono
ho∏d, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç pi´çdziesiàt lat wczeÊniej,
w roku 1949.

Drugie pokolenie

Tak oto pojawi∏o si´ nowe pokolenie filmowców. Posta-
nowi∏em nazwaç je „drugim pokoleniem”. W 2000 roku za-
debiutowa∏o bowiem trzech m∏odych re˝yserów islandz-
kich, w 2001 mia∏o miejsce kolejnych szeÊç debiutów. 



Ró˝nica mi´dzy dwoma pokoleniami musi si´ dopiero
wyraêniej zarysowaç. Bez wi´kszego dystansu czasowego
porównania sà w∏aÊciwie niemo˝liwe do przeprowadzenia,
tym bardziej ˝e twórczoÊç artystów „drugiego pokolenia”
opiera si´ jakimkolwiek uogólnieniom i wymyka jedno-
znacznym interpretacjom. Wydawa∏o si´, ˝e pewnym sta-
∏ym, wspólnym dla wszystkich nowo powstajàcych obrazów
trendem b´dzie sytuowanie filmowych opowieÊci we wspó∏-
czesnym Reykjavíku. Tymczasem jednak powsta∏y ju˝ filmy,
których akcja rozgrywa si´ poza stolicà Islandii, a nawet
poza Wyspà – choçby w Danii, Niemczech czy Stanach
Zjednoczonych – i historie te nie zawsze osadzone sà w te-
raêniejszoÊci. 

Debiutujàcy re˝yserzy poczàtkowo kr´cili wy∏àcznie
filmy oparte na scenariuszach, które pisali sami lub we
wspó∏pracy mi´dzy sobà, i krytyka filmowa równie˝ tu do-
patrywa∏a si´ tego, co ich wyraênie ∏àczy, a przy tym odró˝-
nia od poprzedników. Jednak˝e z czasem m∏odzi twórcy si´-
gn´li równie˝ po literatur´ i nakr´cili ju˝ kilka interesujà-
cych adaptacji filmowych. Pewnà, skàdinàd zaskakujàcà
prawid∏owoÊcià jest natomiast, ˝e podczas gdy wi´kszoÊç re-
prezentantów „pierwszego pokolenia” kszta∏ci∏a si´ za gra-
nicà, to co najmniej po∏owa m∏odych twórców debiutujàcych
w poczàtkach XXI wieku nie jest z wykszta∏cenia filmowca-
mi w klasycznym sensie tego poj´cia: uczyli si´, pracujàc
w telewizji, w bran˝y reklamowej lub tworzàc wideoklipy.

Najbardziej interesujàcym m∏odym talentem jest, mo-
im zdaniem, Róbert Douglas. Obco brzmiàce nazwisko za-
wdzi´cza on ojcu pochodzàcemu z Irlandii Pó∏nocnej. Jesz-
cze w latach dziewi´çdziesiàtych Douglas zrobi∏ szeÊç nie-
zale˝nych krótkometra˝ówek. Zwróci∏ na nie uwag´ Júlíus
Kemp, który zach´ci∏ Douglasa do napisania filmu fabular-
nego. Wyprodukowany przez Kempa, a wyre˝yserowany
przez Douglasa Íslenski Draumurinn (The Icelandic Dream)
wszed∏ na ekrany jesienià 2000 roku. Jest to tragikomiczny
portret islandzkiego przedsi´biorcy-nuworysza. Douglas ja-
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ko pierwszy na Islandii u˝y∏ techniki cyfrowej, kr´càc film
na DV i kopiujàc go na taÊm´ 35 mm w celu dystrybucji ki-
nowej. Film znalaz∏ si´ na trzecim miejscu na liÊcie najpo-
pularniejszych filmów na Islandii, ust´pujàc tylko Angels of
the Universe Friµrikssona i animowanemu Toy Story II.
Krytyka obwo∏a∏a Íslenski Draumurinn najciekawszym de-
biutem ostatnich lat. Film reprezentowa∏ Islandi´ w kon-
kursie Skandynawskich Nagród Filmowych. Douglas wyre-
˝yserowa∏ potem trzy filmy: Maµur Eins og Ég (A Man Like
Me), Mjóddin i slá í gegn (Small Man) oraz Strákarnir ok-
kar (Eleven Men Out).

W 2000 roku na ekrany kin na Islandii wesz∏o siedem
filmów islandzkich, co jest absolutnym rekordem. Niezwy-
kle dobrze przyj´ty zosta∏ debiut Baltasara Kormákura, 101
Reykjavík, na podstawie t∏umaczonej na wiele j´zyków po-
wieÊci Hallgrímura Helgasona pod tym samym tytu∏em.
W Polsce zosta∏a wydana w 2001 roku przez wydawnictwo
Âwiat Literacki, autorem przek∏adu (wprost z j´zyka is-
landzkiego) jest Jacek Godek. 

Jest to historia Hiszpanki (w roli Loli Milagros wystà-
pi∏a uznana hiszpaƒska aktorka Victoria Abril), która
wplàtuje si´ w trójkàt mi∏osny po przyjeêdzie do Rey-
kjavíku, gdzie ma przez pewien czas uczyç flamenco
w miejscowej szkole taƒca. Goràca Hiszpanka rozpali∏a ser-
ce nie tylko narratora tej filmowej opowieÊci, 33-letniego
Hlynura, który buja w ob∏okach i za wszelkà cen´ pragnie
uniknàç doros∏oÊci, lecz tak˝e jego matki. Nie dziwi wi´c
fakt, ˝e film zdoby∏ na festiwalu w Salonikach w 2000 roku
nagrod´ FIPRESCI za „spójne (homogeneous) i literackie
potraktowanie z poczuciem humoru skomplikowanych
wspó∏czesnych zwiàzków seksualnych”. Wielomilionowa
publicznoÊç z ca∏ego Êwiata, Êledzàc zwariowane mi∏osne
perypetie bohaterów, pokocha∏a Êwietnie sportretowany
Reykjavík, który choç zimà jest zasypany Êniegiem prawie
jak Syberia, to jednak t´tni ˝yciem w niespotykany gdzie
indziej na Pó∏nocy sposób. 



Film by∏ pokazywany w czterdziestu krajach na ca∏ym
Êwiecie i cieszy∏ si´ powodzeniem zarówno wÊród publicz-
noÊci, jak i krytyków, zdobywajàc na ró˝nych festiwalach
∏àcznie 9 nagród (mi´dzy innymi na festiwalach w Toronto
i Locarno) oraz 10 nominacji, w tym do Europejskiej Nagro-
dy Filmowej dla Baltasara Kormákura w kategorii Europej-
skie Odkrycie Roku. Podczas Warszawskiego Mi´dzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego film otrzyma∏ nagrod´ pu-
blicznoÊci.

Od tamtej pory Kormákur nakr´ci∏ trzy filmy, odnoszàc
kolejne sukcesy. Wyprodukowany w koprodukcji islandzko-
-francusko-norweskiej dramat Hafiµ (The Sea) z 2002 roku
przyniós∏ re˝yserowi a˝ 10 nagród i 7 nominacji. Starzejàcy
si´ maj´tny rybak zaprasza swoich przysz∏ych spadkobier-
ców na narad´ w sprawie przysz∏oÊci rodzinnego przedsi´-
biorstwa po∏owowego. W jej trakcie nieoczekiwanie wycho-
dzi na wierzch mroczna prawda o rodzinie. 

W 2005 roku powsta∏ w koprodukcji z USA kolejny
film Kormákura, A Little Trip to Heaven, z Julià Stiles i Fo-
restem Whitakerem. Akcja tego uhonorowanego na festiwa-
lu w Göteborgu nagrodà FIPRESCI thrillera osadzona jest
na poczàtku lat osiemdziesiàtych XX wieku na Êrodkowym
zachodzie Stanów Zjednoczonych. ˚yjàca z rodzinà w ubo-
giej chatce Isold ma przejàç spadek w wysokoÊci miliona
dolarów po bracie, który rzekomo zginà∏ w wypadku samo-
chodowym. Detektyw ubezpieczeniowy Abe Holt sprawdza,
czy nie dosz∏o do wy∏udzenia odszkodowania, stopniowo
tracàc jednak do sprawy swój zawodowy dystans. 

Najnowszym filmem Kormákura jest znakomity kry-
mina∏ M±rin (Jar City), islandzko-niemiecka produkcja
z 2006 roku, która zdoby∏a Kryszta∏owy Globus – g∏ównà
nagrod´ na 42. Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Karlowych Warach. Film jest adaptacjà detektywistycz-
nej powieÊci Arnaldura Indriµasona, chronologicznie trze-
ciej w cyklu o inspektorze Êledczym Erlendurze, i dotyka
modnego dziÊ tematu niebezpieczeƒstw, jakie mo˝e nieÊç ze
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sobà nieuczciwe wykorzystanie zdobyczy genetyki. Widzo-
wie chwalà film za wspania∏e zdj´cia, Êwietny monta˝ i cu-
downà muzyk´, w tym Êpiew w wykonaniu Reykjawickiego
Chóru Policji.

Zas∏ugi Kormákura dla islandzkiej kinematografii sà
ogromne, jednak wyros∏a mu powa˝na konkurencja. W 2003
roku autorskim filmem Nói Albínói (Noi the Albino) zade-
biutowa∏ na srebrnych ekranach ca∏ego Êwiata Dagur Kári
(w∏aÊciwie: Dagur Kári Pétursson), obiecujàcy absolwent
National Film School of Denmark, szybko okrzykni´ty mia-
nem wschodzàcej gwiazdy islandzkiego kina i najwi´kszej
jego nadziei. Film dyplomowy Dagura, krótkometra˝owy
Lost Weekend (1999), zdoby∏ 11 nagród na mi´dzynarodo-
wych festiwalach filmowych, jednak prawdziwà s∏aw´
i Êwiatowe uznanie przyniós∏ mu pierwszy film pe∏nometra-
˝owy, czyli wspomniany Nói albínói, którego by∏ scenarzy-
stà, re˝yserem i kierownikiem muzycznym. Kári jest bo-
wiem nie tylko filmowcem, ale te˝ muzykiem – liderem ze-
spo∏u Slowblow. 

Nói Albínói to smutna opowieÊç o zbuntowanym nasto-
latku (tytu∏owy Nói) z zasypanej Êniegiem islandzkiej pro-
wincji, który nie znajduje zrozumienia dla swojego roman-
tycznego indywidualizmu ani w domu (z ekscentrycznà
babcià, ojcem alkoholikiem), ani w szkole, z której zresztà
zostaje wyrzucony za z∏e zachowanie (mimo ponadprzeci´t-
nej inteligencji, którà wykaza∏y testy psychologiczne). M∏o-
dy idealista, traktowany nawet podczas próby napadu na
bank jak rozkapryszone dziecko, marzy tylko o tym, ˝eby
uciec z Islandii – najch´tniej na Hawaje razem z Iris, która
pracuje na stacji benzynowej i jako jedyna zdaje si´ rozu-
mieç, a nawet podzielaç, jego podejÊcie do ˝ycia. Tymcza-
sem jednak, gdy schodzi do piwnicy, by po raz kolejny ukryç
si´ przed Êwiatem i uciec od ludzi, los obchodzi si´ z nim
brutalniej, ni˝ ktokolwiek móg∏by si´ spodziewaç.

Film zebra∏ 20 nagród i 10 nominacji, mi´dzy innymi
na festiwalach w Brukseli, Denver, Edynburgu, Göteborgu



i Rotterdamie. Reklamowany jako „film, przy którym pra-
cowa∏a ca∏a Islandia”, odniós∏ na Êwiecie podobny sukces
komercyjny, co trzy lata wczeÊniej 101 Reykjavík Baltasara
Kormákura.

Kolejne, jak dotàd ostatnie dzie∏o Dagura Kári, w∏aÊci-
wie nie nale˝y do wspó∏czesnej historii kina islandzkiego.
Film Voksne Mennesker, jak ju˝ wskazuje sam tytu∏, sfor-
mu∏owany w j´zyku duƒskim (znaczàcy dos∏ownie: DoroÊli
ludzie), zosta∏ wyprodukowany w 2005 roku w Danii, jak-
kolwiek w koprodukcji z Islandià. W Polsce dystrybuowano
go pod tytu∏em Zakochani widzà s∏onie, w Europie zaÊ jako
Dark Horse. Kolor pojawia si´ w tym filmie tylko w jednym
uj´ciu, a Islandia, Islandczycy i j´zyk islandzki – wcale.
Wi´kszoÊç aktorów i ekipy pochodzi∏a z Danii, akcja filmu
zosta∏a usytuowana w Kopenhadze, tam te˝ odby∏a si´ pre-
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Na Islandii blacha falista nadal jest powszechnym 
surowcem budowlanym. Takie domy zosta∏y znakomicie 
wyeksponowane w filmie Noi Albinoi Dagura Kari. 
Ilustracja archiwalna zaczerpni´ta z wydania 
Wyspy na chmurnej pó∏nocy Ferdynanda Goetla 
z roku 1928
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miera. Ale nawet pomimo tego, ˝e film trafi∏ do kin w Islan-
dii dwa tygodnie póêniej ni˝ w Danii, krytycy z Islandii nie
uprzedzili si´ do Dagura i przyznali jego dzie∏u nagrod´
„Edda” w czterech kategoriach, w tym za film roku i naj-
lepszà muzyk´ (nagroda ta trafi∏a do zespo∏u Dagura –
Slowblow). Powsta∏y w koprodukcji film zdoby∏ równie˝
kilka nagród na festiwalach mi´dzynarodowych, z których
tak˝e Islandczycy mogà byç dumni.

Bohaterem g∏ównego wàtku Voksne Mennesker jest Da-
niel – artysta-dyslektyk, który zarabia na ˝ycie malowaniem
mi∏osnych deklaracji na murach kopenhaskich domów i mi-
mo ró˝nych przeciwnoÊci losu stara si´ ˝yç po swojemu: ∏a-
two, przyjemnie, beztrosko i na luzie (powiada: „nie mog´
byç dobrym ojcem – nie czytam gazet i nie wiem nawet, jak
si´ nazywa premier”). Z jednej strony nieodpowiedzialnym
stylem ˝ycia denerwuje swojego pryncypialnego przyjaciela,
Dziadka, któremu marzy si´ kariera s´dziego pi∏karskiego,
a z drugiej – oczarowuje dziewczyn´ z piekarni, w której za-
kochany jest tak „chorobliwie”, ˝e a˝ w tej mi∏osnej mali-
gnie widzi s∏onie przechadzajàce si´ ulicami. Dodajmy, ˝e
w dziewczynie kocha si´ równie˝ Dziadek, a ∏amanie prawa
przez Daniela nie podoba si´ tak˝e s´dziemu „sàdowemu”,
którego ˝yciowym wyborom poÊwi´cony jest zresztà odr´b-
ny wàtek filmu. Ostatecznie jednak konstrukcja fabu∏y wra-
ca do porzàdku, a i sam g∏ówny bohater w pewnym momen-
cie zaczyna rozumieç, ˝e nadesz∏a pora, by potraktowaç 
˝ycie (nie tylko swoje!) bardziej serio (stàd ten jedyny kolo-
rowy kadr, symbolizujàcy zapewne moment przebudzenia).

W Reykjavíku dzia∏a wiele ma∏ych firm produkcji fil-
mowej, ale poza The Icelandic Film Corporation sà jeszcze
tylko trzy liczàce si´, du˝e firmy produkcyjne: Saga Film
i Pegasus-Panarctica, które koncentrujà si´ g∏ównie na pro-
dukcji reklamowej i telewizyjnej, oraz Zik Zak, zaanga˝o-
wana w islandzkà produkcj´ filmowà ostatnich lat (bra∏a
udzia∏ w produkcji kilkunastu filmów, w tym Nói Albínói,
Næsland i Voksne Mennesker).



Jednym z g∏ównych êróde∏ dochodów islandzkich pro-
ducentów filmowych sà zagraniczne produkcje kr´cone
w Islandii, g∏ównie mi´dzynarodowych agencji reklamo-
wych wykorzystujàcych dramatyczny krajobraz wyspy. 
Ma∏o kto mo˝e na Islandii dostatecznie zarobiç na filmach
fabularnych, du˝a liczba zagranicznych produkcji pomaga
wi´c za∏ataç dziur´ w finansach islandzkich filmowców
i techników. Zagraniczne reklamy cz´sto dorównujà bud˝e-
tem filmom fabularnym. Trwajàca pó∏ minuty reklama mo-
˝e kosztowaç od miliona do dwóch milionów dolarów. Kr´-
ci si´ je z mi´dzynarodowà islandzko-zagranicznà ekipà 
liczàcà od trzydziestu do szeÊçdziesi´ciu osób.

Hollywood tak˝e coraz bardziej interesuje si´ Islandià.
W roku 2000 kr´cono na Islandii dwa hollywoodzkie filmy:
Monster Hala Hartleya z Julie Christie i megaprodukcj´ 
Lara Croft z Angelinà Jolie. Oba filmy dostarczy∏y pracy
miejscowym technikom. Pracujàcy w Hollywood producent
Sigurjon Sighvatsson w 2001 roku zorganizowa∏ na wyspie
zdj´cia do superprodukcji K-19 z Harrisonem Fordem w ro-
li g∏ównej. W 2002 roku z pomocà Islandczyków w kilku
miejscach na Wyspie kr´cono zdj´cia do dwudziestego 
odcinka przygód Jamesa Bonda Die another day (Âmierç
nadejdzie jutro).

Niektórzy powiadajà, ˝e islandzkie kino charakteryzu-
je ró˝norodnoÊç. Napotkamy w nim adaptacje powieÊci
i sztuk patriotycznych, komedie slapstickowe, kino autor-
skie, a nawet próby si∏ w thrillerach i kinie akcji. Mo˝na
jednak Êmia∏o stwierdziç, ˝e jeden re˝yser bez wàtpliwoÊci
pokona∏ talentem swoich kolegów. Friµrik ≤ór Friµriksson,
po dwudziestu paru latach pracy, jest najbardziej rozpozna-
wanym islandzkim re˝yserem, a jego filmy sà równie popu-
larne w kraju, jak i za granicà. Gdy jego wielu kolegów 
próbowa∏o swoich si∏ w ró˝nych gatunkach filmowych,
Friµriksson konsekwentnie trzyma∏ si´ swojego osobistego
stylu i tematów, choç czasami by∏y to jego w∏asne scenariu-
sze, kiedy indziej zaÊ adaptacje. 
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Poczàwszy od fabularnego debiutu White Whales,
przez Angels of the Universe, po najnowsze dzie∏a Fálkar
i Næsland, Friµriksson w prawie ka˝dym swoim filmie opo-
wiada o ludziach, którzy w jakiÊ sposób sà poza nawiasem
spo∏eczeƒstwa. Czasami przedstawia ich komicznie, czasa-
mi dramatycznie, ale filmy te zawsze noszà pi´tno autora,
który traktuje swoich bohaterów z respektem i ciep∏em. Fir-
ma produkcyjna Friµrikssona pomog∏a rozpoczàç kariery
takim re˝yserom, jak Júlíus Kemp czy Baltasar Kormákur,
i na pewno b´dzie dalej pomagaç w stawianiu pierwszych
kroków m∏odym twórcom.

Czynnikiem sprzyjajàcym debiutom jest to, ˝e ostatni-
mi czasy polityka Islandzkiego Funduszu Filmowego, który
od 2003 roku dzia∏a jako Fundusz Filmowy w ramach nowo
powo∏anego Islandzkiego Centrum Filmowego (The Icelan-
dic Film Centre, www.icelandicfilmcentre.is), zmieni∏a kie-
runek: nadrz´dnym celem jest teraz produkcja wi´kszej ilo-
Êci niskobud˝etowych debiutów. 

Robienie takich filmów znaczàco u∏atwia nowa techno-
logia (technika cyfrowa). Gdy na normalnym planie filmo-
wym ekipa wynosi∏a minimum 20–25 osób, to na planie fil-
mowym u˝ywajàcym kamery DV ekipa mo˝e mieç nawet
mniej ni˝ 10 osób. Wynika to z mniejszej potrzeby u˝ywania
du˝ych lamp i ci´˝kiego, drogiego sprz´tu. Nawet je˝eli
koszty postprodukcji sà takie same, jak filmów kr´conych
na taÊmie 35 mm, to koszty ogólne mogà si´ obni˝yç nawet
o 30 proc. Cenà tego jest oczywiÊcie pewna rezygnacja z si-
∏y obrazu, jakà posiada taÊma Êwia∏oczu∏a. 

Chocia˝ jestem zwolennikiem taÊmy filmowej, musz´
przyznaç, ˝e dobre jest to, i˝ technika cyfrowa pozwala
m∏odym ludziom opowiadaç swoje historie, co nie by∏o tak
∏atwe kilka lat temu. Naturalnie iloÊç nie gwarantuje jako-
Êci. Wa˝ne jest jednak, ˝e przez dwadzieÊcia lat filmowcy na
ma∏ej wyspie stworzyli – na przekór wielu przeciwnoÊciom
– obiecujàcy przemys∏ filmowy, który pewnego dnia mo˝e
zrodziç mistrza re˝yserii.


