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Sæll Guðmundur og takk fyrir að taka vel í erindi mitt
En okkur vantar umtalsverða penninga til að klára myndina Against The Current sem fjallar um ferð mína
umhverfis landið í sumar á kayak en einnig um ferðalag mitt frá því að lifa sem maður yfir í þá konu sem
ég er í dag.
En okkur langar að athuga hvort Ísafjarðarbær vilji styrkja framleiðslu myndarinnar um 500.000.En það sem við getm boðið í staðinn er að Ísafjarðarbær færi á kreditt lista í myndinni, einnig getum við
boðið Ísafjarðarbæ einkasýningu á myndinnin í Ísafjarðabíói og einnig fyrirlestur frá mér fyrir starfsmenn
Ísafjarðarbæjar.
En stefnt er að frumsýna myndina á kvikmyndahátíðum erlendis áður en hún verður sýnt hérlendis og
erum við að bíða eftir svari frá nokkrum hátíðum og má þar með nefna París, New York, Kaupmannahöfn
og fleiri borgum
Smá úrdráttur í handriti:
Upphaf og endir myndarinnar er á Ísafirði þaðan sem Veiga er. Þar eru
hennar rætur og hún er komin heim (sem getur verið þriðji táknræni partur
myndarinnar - að vera komin heim sem kona í kvenmannslíkama).
Um tíma upplifði Veiga sig í einskis manns landi, hvorki í karlheimi né
kvennaheimi. Ein á kajak úti á hafi er einnig táknrænt fyrir þá upplifun um
að vera ein og “landlaus” í veröldinni.
Sagan er ekki einungis um transmálefni heldur um að finna hver við erum,
hvernig við sigrum erfiðleikana og finnum sátt. Transmálefnið er
vegvísirinn í myndinni og leiðarljósið að stærri mynd um hvernig barátta
einnar manneskju getur átt við okkur öll í samfélagi sem setur fólk oft og

gjarnan á bása. Hún er um að fagna sigri og sigrast á ótta.

AGAINSTTHECURRENT
Heimildarmynd eftir Óskar Pál Sveinsson, Yoda Film slf.
Handrit Margrét Örnólfsdóttir
Framleiðandi Pétur Einarsson, P/E Productions ehf.
Ritstjórn og texti Linda Blöndal
Kvikmyndataka Rut Sigurðardóttir
Hljóðupptökur Vala Gestsdóttir
Hér er svo trailerinn.
https://vimeo.com/375096528
Kær kveðja
Veiga Grétarsdóttir
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