
Mikilvæg skilaboð
� Minnt er á að síðasti dagur til skráningar á kosningalista sendiráðsins er 31. desember 2011, en á hann þarf að vera 

skráður til að kjósa í forseta-og þingkosningunum á næsta ári.

Stuttar tilkynningar

� Fréttir úr sendiráðinu eru nú fáanlegar á vefsíðunni okkar, undir Fréttir af starfi sendiráðsins > Útgefið efni                        
(http://ambafrance-is.org/-Utgefið-efni-). Þar er hægt að skoða og hala niður fyrri tölublöðum.

� Á næstunni mun menningardeild sendiráðsins gefa út upplýsingabréf um nám í Frakklandi fyrir íslenska nemendur, en 
ekki er nauðsynlegt að tala frönsku til að stunda nám þar, því �ölmargar námsbrautir eru nú kenndar á ensku. 
Upplýsingabréfið má nálgast frá miðjum janúar á http://ambafrance-is.org/-Utgefið-efni-. 

� Upplýsingamiðstöð um Evrópusambandið mun he�a störf í janúar. Miðstöðin, staðsett að Suðurgötu 10, mun veit 
hlutlausar upplýsingar um ESB. Á vegum hennar verða einnig fundir, námskeið og ráðstefnur. Athugið að forstöðukona og 
tveir starfsmenn miðstöðvarinnar tala frönsku.
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FlutningurmilliÍslandsogFrakklands:Nýjartölurfyrir2011

Samkvæmt  nýjustu tölum  franskra  tollayfirvalda  ætti  heildarupphæð viðskipta  milli Frakklands  og 
Íslands að vera  í  kringum  170 milljónir evra  (27 milljarðar króna) fyrir árið 2011,  en það  jafngildir 38% 
hækkun frá árinu 2010.

Innflutningur frá Íslandi til Frakklands samanstendur aðallega af sjávarafurðum, en þar er um að ræða 
33% hækkun frá síðasta ári. Sjávarafurðir skipa rúmlega 70% af öllum innflutningi frá Íslandi. Aðrir stórir
vöruflokkar eru ál, ly�avörur og hálfunnar vörur.

Útflutningur Frakklands  til  Íslands  (um  40  milljónir evra, 26% hækkun  2010-2011) samanstendur af 
nokkrum  stórum  geirum,  aðallega matvörum  (þá  sérstaklega vínum),  ilmvötnum  og  snyrtivörum, 
bifreiðum (+68%) og ly�avörum (+56%).

En útflutningsvörur frá Frakklandi eru einnig �ölbreyttari en maður myndi halda: meðal vörutegunda
sem  hafa  aukið hlut  sinn  eru plastvörur,  �arskiptabúnaður,  efnavörur,  ra�únaður,
vörumeðferðarbúnaður og landbúnaðarvörur.

Að sama skapi eru fluttar inn þónokkrar gerðir af neysluvörum. Þar gætir t.d.  aukningar í  klæðnaði, 
listsköpunarvörum, ávöxtum og veggfóðri.

FyrirlesturRachelSilveraumjafnréttikynjanna

Í  tilefni  af  20  ára  afmæli RIKK  (Rannsóknastofu í  kvenna- og  kynjafræðum  við Háskóla  Íslands), 
skipulagði stofnunin fimmtu  stóru  ráðstefnuna  um kvenna- og kynjarannsóknir, í  samstarfi við
Háskóla  Íslands. Rachel Silvera, sem  er starfandi hagfræðingur og  fyrirlesari við Sorbonne VI, var
meðal  fyrirlesara  ráðstefnunnar. Fyrirlestur hennar kallaðist „What  are  the Implications  of  the
Financial Crisis on Gender Equality in Europe?“

Á  fyrirlestri  sínum, tók hún  meðal  annars  fram  að  karlar  hefðu fundið meira  fyrir fyrstu áhrifum
efnahagskreppunnar.  Hins  vegar séu það starfandi  konur sem  verði fyrir langvarandi  áhrifum 
kreppunnar. Hætt er við því að óvissa í  atvinnu og  meiri  óstöðugleiki  muni  aukast  meðal  kvenna.
Silvera lagði einnig áherslu á mikilvægi efnahagslegrar samvinnu og jafnari stöðu kynjanna,  einkum 
með meiri þátttöku kvenna í viðskiptum.



8nýrannsóknarverkefnifáJulesVerne-styrkinn
Valnefndin  fyrir Jules Verne, styrktarverkefni  fyrir samvinnu franskra og  íslenskra vísindamanna, átti
fund þann  19.  desember síðastliðinn.  Átta  ný rannsóknarverkefni  hlutu styrk.  Styrkurinn  er fyrir
tímabilið 2012 og  2013 en verkefnin  hlutu öll vísindalegt mat  frá fransk-íslensku valnefndinni, í
samræmi við alþjóðlega staðla.

Verkefnin sem hlutu styrk tilheyra þremur sviðum:  jarðvísindum (1), lífvísindum (2) og eðlisfræði (3).

(1)

Rannsóknarstofa  í  jarðeðlisfræði  og  jarðhniki  (Laboratory of  geophysics  and tectonophysics) við
Savoie-háskólann  og  Jarðvísindastofnun  Háskóla  Íslands  rannsaka  aukningu og  geymslu kviku í 
eldstöðvum.

Rannsóknarstofa bergkviku og eld�alla (Laboratory of magmas and volcanoes) við Clermont-Ferrand-
háskólann og Jarðvísindastofnun HÍ  kanna kvikuhólf í  eld�öllum á  Íslandi í  því  skyni að  öðlast  betri 
skilning á eldgosum og til að finna betri forvarnir við þeim.

Rannsóknarstofa  í  umhverfis- og  jarðvarmafræðum  í Toulouse (Laboratory of  geosciences  and
environment/ GET/CNRS) og Jarðvísindastofnun HÍ greina þróunarferli steinefna við jarðhitaaðstæður.
Þetta verkefni er hluti af stærri rannsókn um geymslu koltvísýrings.

(2)

Í  læknavísindum  fær Rannsóknarstofan  Normal  and Pathological  Development  of  Melanocytes  við
Curie-stofnunina, í  samstarfi  við Læknadeild Háskóla  Íslands, styrk til  að  rannsaka  þátt  sérstaks
erfðavísis í þróun sortuæxlis.

Einnig  í  læknavísindum:  Rannsóknarstofa  í  líftækni  (Bio-mécanique et  Bio-ingéniérie) við
Tækniháskólann í Compiène, ásamt Tækni-og verkfræðideild Háskólans  í Reykjavík,  rannsakar þróun 
klínískar aðferðar til að a�júpa og koma í veg ótímabæran samdrátt í móðurlífi.

Í  líffræði  fá  rannsóknarstofa  í  vistfræði  við háskólann  Claude Bernard de Lyon  1  og  líf- og
umhverfisfræðastofnun HÍ styrk til að kanna áhrif fæðuframboðs á stærð skeldýrastofna í ferskvatni.

(3)

Stofnun  fræðilegrar  eðlisfræði  við Commissariat à  l'Énergie atomique et  aux  Énergies  alternatives
(opinber stofnun um  kjarnorku og aðra  orkugjafa, lausleg  þýðing)  í  Gif-sur-Yvette og
Raunvísindastofnun HÍ munu greina handahófskennd, grafísk stærðfræðilíkön.

Stofnunin Pprime (CNRS) og Raunvísindastofnun HÍ munu rannsaka áhrif óhreininda í kísli.

Franska sendiráðið og Rannís, Rannsóknamiðstöð Íslands, �ármagna til jafns samvinnu á milli franskra 
og íslenskra rannsóknarteyma og samvinnuverkefni þeirra. Í kjölfar verkefnanna eru að jafnaði birtar
fræðigreinar.  

Verkefnið „Partenariat Hubert  Curien“ (PHC Jules  Verne) er nefnt  eftir fyrrverandi vísindaráðherra
Frakklands, en hann kom þessu verkefni um rannsóknarsamvinnu á fót með því að skapa tengsl á milli 
franskra  rannsóknarhópa  og annarra  rannsakenda  í  67 löndum.  Markmið verkefnisins er að  þróa 
vísindalegt tengslanet  og  samvinnu á  milli  rannsóknarstofa  ólíkra  landa, ásamt  því  að  skapa ný
tengslanet. Við val á rannsóknarverkefnum til �ármögnunar er sérstaklega lögð áhersla á umsóknir frá 
nýjum  rannsóknarteymum  og  ný viðfangsefni.  Auk þessa  er virk þátttaka  og  hreyfanleiki  ungra 
rannsakenda, einkum doktorsnema eða doktora, tekin sérstaklega til greina við val á verkefnum.

Frá upphafi PHC Jules Verne samningsins við Ísland árið 2002 , hefur 56 rannsóknarteymum verið gert
kleyft að sinna sameiginlegum rannsóknum.



Ísviðsljósinu:ViðtalviðFrakkaáÍslandi

JeanPosocco,teiknari

L’illustrateur est celui qui n’est  jamais  visible sur la  scène, mais  qui est  souvent  derrière les  œuvres  qu’on
apprécie le plus, que ce  soient  des  livres, des dessins-animés,  ou des  BD. Portrait  original d’un Français
d’Islande qui a illustré de nombreux créations islandaises...

-Við hvað starfar þú ?

Það er nokkuð erfitt að  útskýra  hvað ég  geri  þar  semég  starfa  við
nokkur mismunandi störf. Aðalstarf mitt er það sem veitir mér mesta
ánægju: ég  er teiknari.  Ég teikna fyrir útgefendur bóka  eða  fyrir
einstaklinga eða  fyrirtæki.  Það  eru ólíkar  teikningar,  t.d.  teikningar
fyrir börn,  auglýsingabæklingar,  veggspjöld,  leikir, vörumerki, 
teiknimynda-sögur,  o.s.frv. Þessar  teikningar eru notaðar á 
mismunandi  hátt,  t.d.  á  pappír,  á  internetinu,  á  bíla, o.fl.  Ég  stunda
einnig  annað starf.  Ég  aðstoða  eldri  borgara  eftir kl.  4  á  daginn.
Þannig  get  ég  nýtt morgnana til  að  teikna ótruflaður.  Ég  kenni  líka
teikningu, málun, myndasöguteikningu og bókbindingu. Jú jú, ég finn 
mér líka  til  að  skemmta  mér.  Ég  var búinn  að  segja ykkur að  ég 
teikna.

-Hvað finnst þér um menningu teikningunnar og myndasögunnar á Íslandi?

Teikningin og myndasagan eru vanræktu börn  listarinnar á  Íslandi. Meirihluti  fólks elskar að  lesa bækur eða  lesa fyrir börn sín.
Vandamálið er að teikningin er álitil útskýring á textanum, en ekki sérhluti út af fyrir sig. En hversu margir líta þó fyrst af öllu á
myndirnar áður en það hefur lesturinn, til að sjá hvort bókin hentar þeim?

Til  allrar hamingju eru þónokkrir góðir teiknarar á  Íslandi  – og �öldinn  er stöðugur – en  við
gerum ekki nóg til að vekja athygli á okkur. Mjög fáum tekst að lifa á teikningum sínum og oftar
en ekki þurfum við að hafa aðra vinnu til að láta enda ná saman. Rödd okkar heyrist ekki vel og í 
augnablikinu skemmtum við börnunum. En það er jú ekki slæmt.

Menning teiknimyndasögunnar er því miður ekki til á Íslandi. Það er nokkuð stór hópur sem les 
myndasögur, en sú iðja er alltaf sett í sama form. Það er bara til að skemmta börnunum. Fyrir
utan  það er talað illa  um það. Það er visst „gullaldartímabil“  milli 1970 og  1990, þar sem 
myndasögur seldust mjög vel  með Tinna og  Ástrík í  broddi  fylkingar.  Eftir það  hneig 
markaðurinn og hefur ekki náð sömu hæðum síðan. Nokkur tímarit hafa verið gefun út síðan en 
aldrei náð mikilli athygli. Eina tímaritið sem til er í dag heitir NeoBlek. Það var fyrst gefið út árið
1996, en ég tók fljótlega við ritstjórn þess, og ritstýri því enn. Það inniheldur í dag að mestu leyti
franskar, þýddar myndasögur. Frekari upplýsingar eru á www.myndasogur.is. Útgáfa íslenskra
myndasögubóka  er lítil�örleg  og  það  er ekki  vegna íslenskra  útgefenda  sem  það  á eftir að
breytast. Að mestu leyti eru það bækur gefnar út af höfundunum sjálfum.

Franskarbækurþýddaráíslensku:2011og2012

Franska sendiráðið fór á stúfana eftir upplýsingum um franskar bækur sem þýddar hafa verið nýlega á 
íslensku og  aðrar sem  eru væntanlegar á  næstunni.  Árið 2011  komu út  tvær bækur á  vegum  JPV
útgáfunnar. Tristes Tropiques eftir Claude Lévi-Strauss kom út, í þýðingu Péturs Gunnarssonar, en hún 
nefnist Regnskógabeltið raunamædda á  íslensku.  Þá kom  út  Suite française (Frönsk svíta) eftir Irène
Némirovsky,  en  það var Friðrik Rafnsson  sem  þýddi.  Bjartur gaf  út  bókina  L’Enquête eftir Philippe
Claudel, í þýðingu Kristínar Jónsdóttur, en hún nefnist Rannsóknin á íslensku.

Hjá JPV, á næsta ári, er von á útgáfu á D’autres vies que la mienne eftir Emmanuel Carrère,  í þýðingu
Sigurðar Pálssonar (Líf annarra en mín). Á vegum Máls og menningar er ein frönsk bók væntanleg á 
næsta ári, La Carte et le Territoire eftir Michel Houellebecq. Að lokum mun Bjartur mun gefa út bókina
Le Confident eftir Hélène Grémillon árið 2012.



-Hvenær komstu til Íslands og hvað dró þig hingað?

Ég kom árið 1983 eftir að kynnst íslenskri konu í heimabæ mínum, Chambéry í Savoie-héraðinu. Það var því, eins og fyrir marga
samlanda mína, ástin sem fékk mig til að taka stökkið og flytja hingað á mörk norðurheimskautsbaugs.

-Áttu �ölskyldu á Íslandi?

Ég stofnaði �ölskyldu og kom mér fyrir meðal Íslendinga og bý ennþá í þessu fagra landi. Fjölskyldan
sem ég  stofnaði með íslenskri  konu minni  splundraðist, eins og margar aðrar,  árið 2008. Þetta  var
erfitt tímabil sem ég óska ekki neinum að upplifa,  sérstaklega fyrir börnin.  Síðan þá hef ég kynnst
annarri konu, sem er líka íslensk, og börnin fljúga nú á sínum eigin vængjum.

-Hefurðu á einhverjum tímapunkti hugsað þér að flytja aftur til Frakklands?

Auðvitað hefur hugmyndin skotið upp kollinum. Sérstaklega á meðan á skilnaðinum stóð. Á stundum
sem þeim áttar maður sig á því að tilfinningalífið er nauðsynlegt í lífinu. Á augnabliki er lífinu sem par
lokið.  Fjölskyldan tvístrast, hverfur.  Sambandið við tengda�ölskylduna brestur.  Maður upplifir sig
næstum einsamlan. Í vanlíðaninni hefur maður ekki einu sinni orku til að fara til vina sinna, minnar
raunverulegu �ölskyldu.  Það að  dreifa  huganum  breytir engu. Maður hefur þörf  fyrir stuðning  og 
hlýju, og það er þess vegna sem ég íhugaði að fara aftur til Frakklands. Þess fyrir utan hafði ég ekki

velt því mikið fyrir mér. Ísland hentar mér mjög vel sem heimili.

-Hver er, að þínu mati, meginmunurinn á Íslandi og Frakklandi?

Mér þykir vænt um bæði löndin fyrir ólíka hluti. Það eru góðir hlutir og slæmir hlutir báðum megin Atlantshafsins. Maturinn þar,
miklar víðáttur hér. Meira frelsi til að framkvæma hér, óyfirstíganleg skriffinska þar. Ég held að eftir að manni líður vel í einhverju
landi skipti ekki máli hvernig landið er. Allt sem þarf er að aðlaga sig. Maður á ekki að færast undan því að aðlagast, heldur mæta
með forvitni því sem lífið býður upp á. Það er í öllum tilfellum sá utanaðkomandi sem á að taka fyrsta skrefið mót landinu sem 
tekur á móti honum, ekki í hina áttina. Það var ástin sem flutti mig á þessa eyju og eyjan heldur áfram að færa mér ástina. Það er
án efa stærsti munurinn sem ég sé á þessum tveimur löndum.

-Eiga löndin tvö eitthvað sameiginlegt?

Ég er að hugsa... Fyrir utan fáránlegt bankakerfi og pólitík, og sömu verslanakeðjur, dettur mér ekkert í hug. Löndin eru ólík og 
bjóða ólíkar aðferðir við að lifa  í samfélagi. Því miður er mikil hnattvæðing í gangi og það er erfitt að segja hversu lengi  Ísland
getur staðist þróunina.



Eugène Gonidec og Pourquoi Pas? – atvik úr fortíðinni rifjað upp
Á árunum 1974-76 snerist  heimurinn  hægar en hann gerir í  dag  og  líkurnar á  því að  hitta  „af  tilviljun“
einhvern sem skrifaði söguna voru talsvert meiri en í dag.

Þessi saga hófst á ævintýraför til Íslands sem Henri Queffélec, rithöfundur mikill um hafið, fór til að komast
á slóðir Pourquoi Pas, en hann undirbjó skrif skáldsögu sinnar Hin mikla brottför (Le Grand Départ, 1977).
Við bundumst vinaböndum og leituðum fanga fyrir bókina. Fáir Íslendingar sem höfðu lifað skipbrotið voru
enn lifandi, og myndir og munir voru á strjáli. 

Henri Queffeléc hafði upp á síðasta eftirlifandi skipsmanni Pourquoi Pas, Eugène Gonidec. Hann sagði mér
að  Gonidec  væri um borð  í veðurathugunarskipi sem  sinnti verkefnum fyrir  Météo-France á  þeim
„punktum“ þaðan sem upplýsingar voru sendar (en það var lítið um gervihnetti í þá daga). Skipið France 3
hafði viðkomu í Reykjavík árið 1975 eftir 40 daga á sjónum, nánar tiltekið á „Alpha-punktinum“, og Gonidec 
var um borð. En hann hafði lokað sig inni í algerri þögn, sem hann rauf ekki meðan ég var í návist hans. Ég
snæddi nokkrum sinnum með áhöfninni, en ég þekkti  loftskeytamanninn úr annarri  ferð. Queffélec hafði 
sagt mér frá því, að hann væri góður sjómaður – þögull. Félagar hans um borð voru ekki einu sinni vissir um 
að hann áttaði sig á að hann hefði verið í höfn á Íslandi. Gonidec lést árið eftir, 1976.

Skonnortur franska  sjóhersins,  Étoile og Belle Poule,  komu til Íslands  árið 2000, þökk sé fastheldni 
nokkurra Íslendinga og sérstaklega skipherra Étoile, Yann Cariou. Koma þeirra varpaði frekara ljósi á tengsl
Gonidec við Pourquoi Pas, en Cariou skipherra, sem hafði hitt Gonidec í Douarnenez, staðfesti við mig að
hann hefði  einangrað  sig  í þögn  síðustu ár ævi  sinnar og að  systra- og  bræðrabörn  hans  hefðu annast 
skjölin sem hann hafði geymt.

Sérstök um�öllun : Dominique Plédel og kynni hennar af síðasta 

eftirlifanda Pourquoi Pas ?

Vallin Charcot, barnabarn Charcot, og dóttir hennar, við vörðu sem reist var til 

minningar um Pourquoi Pas ?



Væntanlegiratburðir

Franskakvikmyndahátíðin:Óvenjulegopnunarmyndog

kvikmyndirkvenna

Alliance française í  Reykjavík,  sendiráð  Frakklands  á Íslandi  og  Græna ljósið kynna Frönsku
kvikmyndahátíðina, sem  verður haldin  í  12. sinn  dagana 26.  janúar  til  9. febrúar  í Háskólabíói og  í 
Borgarbíói á Akureyri 18. til 20. febrúar. Dagskrá hátíðarinnar er unnin í samvinnu við Institut français.

Eins og verið hefur er �ölbreytnin í fyrirrúmi á Franskri kvikmyndahátið og það breytist ekki í ár. Sýndar
verða ýmsar tegundir gæðakvikmynda  frá  Frakklandi,  auk mynda  frá  frönskumælandi  svæðum utan
Frakklands, s.s. Québec og Tchad.  Að þessu sinni er sérstök áhersla lögð á  kvikmyndir eftir
kvenleikstjóra. Hvers vegna? Vegna þess að kvenlegt sjónarhorn þeirra hefur blásið nýju lífi kvikmyndir
Frakka og annarra frönskumælandi þjóða.

Meginmyndir hátíðarinnar eru Listamaðurinn og  Stríðsyfirlýsing.  Opnunarmynd hátíðarinnar er
Listamaðurinn (The Artist, 2011) eftir Michel Hazanavicius. Þessi mynd kom öllum að óvörum árið 2011
og  er talin  líkleg  til  að hreppa  Óskarsverðlaunin  2012.  Nú á  tímum  bíómynda  í þrívídd,  kemur
Listamaðurinn verulega á óvart: þetta er svart-hvít, þögul kvikmynd. Mjög djörf hugmynd sem hefur
gersamlega slegið í gegn.

Kvikmyndin Stríðsyfirlýsing (La guerre est déclarée, 2011) í leikstjórn Valérie Donzelli verður einnig sýnd
á  sérstökum  viðburði  á  hátíðinni.  Þetta  er annar stórviðburður á  Frönsku kvikmyndahátíðinni  2012.
Þetta er sú mynd sem fékk bestu viðtökurnar á kvikmyndahátíðinni í Cannes í maí s.l. – það var klappað
í yfir 20 mínútur! Hún var valin mynd ársins í Frakklandi.

Dagskrá hátíðarinnar verður birt frá 17. janúar og verður fáanleg á vefsíðu Alliance française í Reykjavík
www.af.is og á vefsíðu sendiráðs Frakklands www.ambafrance-is.org.

Franska sendiráðið óskar ykkur

öllum gleðilegrar hátíðar og 

farsæls nýs árs!

Fréttir úr franska sendiráðinu á Íslandi -mánarlegt fréttabréf um atburði á vegum sendiráðsins. Til að segja upp 

áskrift, smellið hér.

Ábyrgðarmaður : Luc Fuhrmann Ritstjóri : Martin Leifsson

Vefur sendiráðsins: www.ambafrance.is Netfang: ambafrance@ambafrance.is


