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Að koma nemanda til (kvikmyndagerðar)manns
Kvikmyndagerð er kúnst. Hún er kúnst í þeirri merkingu að hún er
ekki á færi allra, það þarf ákveðna kunnáttu til að sinna henni svo
vel sé. Hún er einnig kúnst í þeirri merkingu að hún er listgrein,
tjáningarform fyrir þann sem hefur hana á valdi sínu. Sennilega er
kvikmyndagerð einhvert mikilvægasta tjáningarform samtímans,
hún innifelur og sameinar flestar aðrar listgreinar og er stór hluti af
daglegu lífi okkar nútímamanna.
Það var einhverju sinni sagt að penninn væri sterkari en sverðið og
það er eflaust enn í fullu gildi. Því hefur einnig verið haldið fram
að ein mynd geti sagt meira en þúsund orð og það hefur ekki verið
hrakið mér vitanlega.
Við sem höfum kosið að vinna með myndir höfum því sterkt vopn
undir höndum, vopn getur nýst hvaða málstað sem er, þjónað hvaða
herra sem er, til góðs eða ills. Þar liggur ábyrgð okkar. Það er ekki
sama hvernig við umgöngumst og förum með það sem okkur er
treyst fyrir. Öll tæki má misnota. Það skiptir máli að vera gagnrýninn
og heiðarlegur, ekki síst á tímum þar sem alls kyns myndefni beinlínis flæðir yfir okkur og við höfum lítil tök á
að verjast. Verum því gagnrýnin á það sem við meðtökum og ekki síður það sem við berum á borð fyrir aðra.
Kvikmyndagerð er ekki sjálfkrafa list, ekki fremur en lúðrablástur og litir á striga, en hún er það þegar
kvikmyndagerðarmanninum tekst að varpa nýju og jafnvel óvæntu ljósi á líf okkar og umhverfi, að lokka okkur
inn í persónulegan og framandi hugarheim sinn og fá okkur til að horfast í augu við eiginn reynsluheim og
horfa á líf okkar í nýju og jafnvel skýrara ljósi. Þessir töfrar verða til þegar sá sem á heldur er óþreytandi í að
þenja mörk tjáningarformsins og kann til verka. Og þar komum við í KVÍ til sögunnar.
Í rúm tuttugu ár höfum við kappkostað að kenna ungum og upprennandi kvikmyndagerðarmönnum
undirstöðuhandtök rúmlega hundrað ára gamallar list- og iðngreinar, við höfum reynt að leiða nemendur
gegnum myrkviði fákunnáttu og yfir fen klisja, reynt að koma þeim til (kvikmyndagerðar)manns. Hvort og hversu
oft slíkt hefur tekist er ekki okkar að dæma um. Kannski segir það eitthvað að fyrrverandi nemendur skólans
koma að gerð svo til allra leikinna mynda hérlendis, þá er að finna í starfsliði allra innlendra sjónvarpsstöðva
og hjá flestum framleiðslufyrirtækjum sem starfa innan myndgeirans. Það hlýtur að segja okkur að við höfum
oft haft erindi sem erfiði.
Ég óska útskriftarnemum til hamingju með merkan áfanga á lífsleiðinni og óska þeim velfarnaðar í lífi og starfi.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ

Deild 1

Leikstjórn & framleiðsla
Leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands býður upp á
fjölbreytt og krefjandi nám í leikstjórn og framleiðslu fyrir kvikmyndir,
sjónvarp og aðra þá miðla sem notast við kvikmyndað efni. Námið
er til tveggja ára og tekið er inn í deildina bæði á vor- og haustönn.
Á þessum tveimur árum læra nemendur að tileinka sér viðurkenndar
aðferðir og vinnubrögð í framleiðslu og leikstjórn og öðlast mikilvæga
reynslu við að framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum. Jafnframt
eru í kennsluskrá námskeið í undirstöðuþáttum kvikmyndargerðar,
þ.m.t. handritsgerð, myndrænni frásögn og kvikmyndasögu, auk
þess sem nemendur fá grunnkennslu í tækjanotkun og þjálfun í
aðstoðarleikstjórn og framleiðslustjórn og leiðbeiningar við að koma
sér á framfæri og hasla sér völl á vinnumarkaðnum að námi loknu.
Að loknu tveggja ára námi hafa nemendur sem útskrifast af leikstjórnarog framleiðsludeild öðlast hæfni í listrænni stjórn kvikmyndaverka.
Þeir hafa öðlast þekkingu á hlutverki og hugmyndafræði leikstjórans
og kynnst undirstöðuatriðunum í vinnu með leikurum. Einnig hafa
þeir öðlast reynslu og kunnáttu sem framleiðendur kvikmyndaverka, þekkja grundvallaratriðin í áætlunum og
framkvæmd og hafa góða innsýn í heim kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi.
Útskrifaðir nemendur hafa náð sér í öflugan grunn og eru vel í stakk búnir til að halda áfram í faginu og sanna sig,
hvort sem það er við framleiðslu eigin verkefna eða í vinnu hjá einhverju af fjölmörgum framleiðslufyrirtækjum
landsins. Fyrir þá sem vilja sérhæfa sig frekar opnast margir möguleikar á framhaldsnám erlendis eftir útskrift
frá Kvikmyndaskóla Íslands.
Hlín Jóhannesdóttir
Heimir Jónasson
Deildarforsetar leikstjórnar- og framleiðsludeildar

Deild 2

Skapandi tækni
Kvikmyndagerð byggist á samstarfi ólíkra einstaklinga. Ekkert hjól í
vel smurðri kvikmyndagerðarvélinni má klikka því markmiðið er að
skapa upplifun sem áhorfandinn gleymir aldrei. Það virðist því skjóta
skökku við að áhorfandinn vill helst ekkert vita af kvikmyndagerðinni
í kvikmyndagerðinni. Hann vill upplifa tilfinningaríkt ferðalag. Sumir
gætu litið á það sem vanþakklátt starf að hafa það að sínu helsta
markmiði að vera ósýnilegur; það að leggja áherslu á að áhorfandinn
taki sem minnst eftir vinnunni sem lögð var í verkið. Þetta er þó oft
á tíðum hlutskipti og þá kannski sérstaklega tæknfólks. Þetta ristir
hins vegar aðeins dýpra en það kann að virðast. Það að hafa öðlast
þá færni og þann skilning sem þarf til að skapa sannfærandi veröld,
sem heltekur áhorfandann um lengri eða skemmri tíma, er algjörlega
málið. Það að vera ómissandi hluti af sterkri og skapandi heild er
algjörlega málið. Það að elta drauma sína er algjörlega málið. Það að
vera kvikmyndagerðarmaður er algjörlega málið.
Nám í Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára. Á þessum tveimur
árum fara nemendur Skapandi tæknideildar í gegnum fjölda
námskeiða og verkefna. Námið er byggt upp í kringum þrjú grunnfög; kvikmyndatöku, klippingu og hljóð.
Jafnframt sækja nemendur ýmsa stoðáfanga, s.s. leikmyndagerð, listasögu, myndbrellugerð, litaleiðréttingu
og ljósmyndun. Þar að auki eru sameiginleg kjarnafög eins og kvikmyndasaga, grunntækninámskeið og
myndræn frásögn.
Í gegnum árin tvö fara nemendur í gegnum fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir,
kynningarmyndir, stutttmyndir, endurgerð á senu, ljóðrænar myndir án orða, bíólingar í samstarfi við fagfólk og
svo loks útskriftarverk í formi stuttmyndar. Þá eru ótalin þau fjölmörgu verkefni sem nemendur taka þátt í utan
sinnar deildar. Það er því óhætt að segja að nemendur fari í gegnum fjölbreytt nám og sé kraftur og dugnaður
til staðar býður námið upp á mikla möguleika.
Leiðir að loknu námi eru fjölbreyttar. Margir hefja störf innan íslenska kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins,
sumir hefja sinn eigin rekstur en aðrir halda utan í framhaldsnám. Aðrir róa á önnur mið, eins og gengur og
gerist í öllu námi. Nám við Kvikmyndaskóla Íslands er góður undirbúningur fyrir hverja þá leið sem fólk velur
sér. Nálgist nemandi námið af metnaði og samviskusemi, uppsker hann ríkulega. Þeir geta sem vilja.
Sindri Bergmann Þórarinsson
Deildarforseti Skapandi tæknideildar

Deild 3

Handrit & leikstjórn
Við Leikstjórnar- og Handritsdeildar Kvikmyndaskólaskóla Íslands
er boðið upp á spennandi og krefjandi nám við leikstjórn og
handritsgerð fyrir kvikmyndir, sjónvarpsþætti. Námið er til tveggja ára
og tekið er inn í deildina á hausti hverju.
Á þessum tveimur árum í skólanum læra nemendur að tileinka sér
vinnuferla leikstjóra og handritshöfundar og öðlast reynslu með því
að leikstýra og skrifa kvikmyndaverk. Samhliða þessu munu þau sitja
námskeið í öllum helstu undirstöðu atriði kvikmyndargerðar þ.á.m.
framleiðslu, myndræna frásögn, grunnkennsla í tækjanotkun auk þess
þjálfunar í úrvinnslu hugmynda sinna yfir í myndrænar sögur.
Að loknu tveggja ára námi við Leikstjórnar- og Handritsdeildarinnar
eiga nemendur að hafa öðlast þann þroska, ekki aðeins til að hafa
sjálfsagann til að sitja löngum stundum við handritsskrif, heldur
einnig lært þau tæki og tól sem þarf til að vera listrænn stjórnandi
kvikmyndaverks. Þau þekkja hugmyndafræði höfunds, hvort sé um
að ræða leikstjóra eða handritshöfundar og hafa öðlast mikilvæga
reynslu í koma hugmyndum sínum í verk.
Við útskrift bíður skemmtilegur og spennandi starfsvettvangur í kvikmyndabransanum og eiga nemendur að
búa vel að takast á við nýjar áskoranir í sínu fagi, hvort sem það er gerð kvikmyndaverka upp á eigin spýtur,
starfa innan veggja hinna fjölmörgu framleiðslufyrirtækja landsins eða í áframhaldandi námi.
Hrafnkell Stefánsson
Deildarforseti Leikstjórnar- og Handritsdeildar

Deild 4

Leiklist
Í Leiklistardeild Kvikmyndaskóla Íslands er boðið uppá krefjandi listog fagnám sem þjálfar öguð vinnubrögð leikarans fyrir kvikmyndir,
myndmiðla og leiksvið.
Nemendur þjálfa grunntækni í listsköpun leikarans og einnig
undirstöðuatriði kvikmyndagerðar, handritsgerðar, framleiðslu,
kvikmyndatöku, hljóðvinnu, klipps og eftirvinnslu. Sérstaða þessarar
leiklistardeildar er að nemendur hljóta víðtæka þjálfun í að leika í
kvikmyndum og öðrum myndmiðlum í hópvinnu með öðrum deildum
skólans. Nemendur fá einnig að leika á sviði og kynnast muninum
á tæknivinnu leikarans, annarsvegar fyrir kvikmyndir og hinsvegar
leiksvið. Mikil áhersla er lögð á líkamsbeitingu, raddþjálfun, söng og
líkamsmeðvitund til að finna styrkleika hvers og eins.
Kennarar deildarinnar koma úr röðum leikara, leikstjóra,
söngvara,dansara og kvikmyndagerðarmanna sem starfa við list
sína og tengja nemendur við listasamfélagið.
Kennarar
Kvikmyndaskólans vinna saman að því að undirbúa nemendur
fyrir það sem þeir taka sér fyrir hendur eftir að námi lýkur, hvort sem þeir fara strax út í kvikmyndagerð, í
framhaldsnám eða sérhæfa sig á einhverju sviði listgreinarinnar. Tengslanet nemandans byrjar að myndast í
Kvikmyndaskólanum því allar deildir vinna saman að ótal verkefnum, stórum sem smáum og undir leiðsögn
skapandi listamanna.
Í náminu er lögð mikil áhersla á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og kynnast nemendur því vel hvernig er að
vinna í kvikmyndaumhverfi, þar sem þau eru á heimavelli.
Leiklistardeildin er krefjandi tveggja ára nám og markmiðið er að nemendur fái að blómstra og dafna í
skapandi og öruggu umhverfi. Tekið er inn í deildina tvisvar á ári og eru nemendur valdir með inntökuprófum
og viðtölum.
Leiklistardeildin er ákjósanlegur valkostur fyrir ungt fólk sem hefur áhuga á skapandi og krefjandi starfi
leiklistarinnar og er góður grunnur fyrir störf í kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð, sviðslistum eða fyrir
framhaldsnám á einhverju sviði listgreinarinnar.
Sigrún Gylfadóttir
Deildarforseti leiklistardeildar

Leikstjórn & framleiðsla

Brynjar Birgisson

Meet Marcus
Í Meet Marcus er fylgst með Marcus og baráttu hans við
dularfull öfl, eigin vilja og heimi þar sem draumórar og
raunsæi eiga í stöðugri baráttu.

Ingimar Elíasson

Rúnir
Ung stúlka vaknar við hurðaskell um miðja nótt. Hún fer að
athuga málið og lendir í röð atvika sem engan endi taka.

Útskriftarnemar haust 2013

Trausti Hafliðason

Förum
Elfa er í mikilli tilvistarkreppu og líður eins og hún sé föst.
Hún rekst á gamla vinkonu, Lindu, sem hún hefur ekki hitt í
mörg ár og sannfærir hana um að fara með sér í smáævintýri.

Oliver Duffield

Útskriftarmynd
Oliver Duffield

Skapandi tæknideild

Arnar Óli Kristinsson

Meet Marcus
Í Meet Marcus er fylgst með Marcus og baráttu hans við
dularfull öfl, eigin vilja og heimi þar sem draumórar og
raunsæi eiga í stöðugri baráttu.

Birgir Ólafur Pétursson

Menn
Ótrúlegt en satt, er það hægara sagt en gert.
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Dukagjin Idrizi

Útskriftarmynd
Myndin fjallar um tvo bræður sem eru innflytjendur frá
Kosovo á Íslandi árið 1999.

Elfar Bjarni Guðmundsson

T.R.I.P.
Þessi mynd er um tvo bræður sem þurfa að fara út á land
til móður sinnar vegna fráfalls föðurs og lenda í ýmsum
ævintýrum á leiðinni

Skapandi tæknideild

Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir

Draumur
“Rakel og Magga eru vinkonur sem búa á Ísafirði. Rakel er
berdreymin en það fer ekki vel í Möggu, hvað þá þegar hun
birtist í einum draumnum.
Með aðalhlutverk fara Anna Hafþórsdóttir og Bylgja Babylons.

Jónína Björk Hlöðversdóttir

EMMA
Örlögin grípa í taumana og Emma þarf að takast á við
afleiðingarnar.
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Allar deildir: Lokaverkefni 1.önn

Vera
Barði Guðmundsson
Kolbrún Völkudóttir
Unnur Elísa Jónsdóttir
Viktor Sigurjónsson

Vera heldur af stað út í nóttina til að sinna þörfum viðskiptavina
sinna. Heima skilur hún eftir líf sitt sem fullkomin húsmóðir,
ástrík móðir og fyrirmyndareiginkona. Vera sér vel um sína
og allt gengur nokkurn veginn upp. En ekki þó alveg, því
það eru fleiri sem lifa tvöföldu lífi og vilja njóta þess sem
þjónusta Veru býður upp á.

Erfidrykkja
Melína Kolka
Haraldur Thorlacius
Jóhann Scott
Hjalti Ólafsson

Anna mætir í erfidrykkju bestu vinkonu sinnar. Margt á sér
stað innra með henni og það vakna upp blendnar tilfinningar
hjá henni sem hún veit
ekki alveg hvernig á að takast á við. Sumt er betur látið kyrrt
liggja.

Víðó
Andri Freysson
Hafþór Ingi Garðarsson
Róbert Keshishzadeh
Þorsteinn Pétur Manfreðsson

Hann Aron er vinafár og eyðir mestum sínum tíma einn í
fantasíuheimi Tolkien. Tilvera hans fær þó óvæntan gest
með áhrifamiklum hittingi á heimavelli.

Þrá
Ung stúlka tekst á við lífið eftir fráfall kærasta síns.
Sveinbjörn Óli Ólason
Jón Grétar Jónsson
Kristmundur Karl Steinason
Linda Guðnadóttir

Rautt naut
Haraldur Bender
Sigurður Guðmundsson
Joseph Cosmo
Sara Rut

Saga um par sem fær óvænta gjöf senda heim til sín. En
lítið vita þau um að gjöfin mun mynda togstreitu í sambandi
þeirra seinna meir.

Ertu týnd?
Haukur Karlsson
Haraldur Bjarni Óskarsson
Sunna Mjöll Valdimarsdóttir
Björg Ólöf Þráinsdóttir

Ung stúlka ráfar um bæinn til að gera upp erfiða æsku og
tekur út reiðina á óhefðbundinn hátt.

Eilítið ríkari
Sigmar Ingi Sigurgeirsson
María Lovísa Guðjónsdóttir
Tumi Bjartur Valdimarsson
Árni Freyr Haraldsson

Tvær manneskjur hittast á BSÍ. Hver er saga þeirra og hvert
er förinni heitið?

Alexander mikli
Ólafur Einar Ólafarson
Andri Freyr Sigurpálsson
Rakel Rósa Ingimundardóttir
Birna Hilmarsdóttir

Alexander hefur týnt ástinni, henni Gerði, sem tók peninga
og dýrð fram yfir ást og erfiði. Hann tekur sig til og ákveður
að láta það einnig bitna á öllum öðrum.

Greip í landa
Andri Már Halldórsson
Róbert Orri Pétursson

Hjalti er á leið í partý með vinkonu sinni, en þarf að redda
sér áfengi fyrst. Hann hefur upp á Trausta, miðaldra einbúa
sem bruggar landa. Það, sem átti að vera snögg og ódýr leið
að áfengi, er skyndilega orðið að eilífð. Enda er Trausti lítið
venjulegur einstaklingur.

Gæðablóð
Atli Þór Einarsson
Rósa Grímsdóttir
Halldór Pétur Hilmarsson
Benjamín Kári Daníelsson

Josep er ungur maður frá Vottum Jehóva. Á ferð sinni út
á land bankar hann upp á hjá afar sérkennilegum bónda.
Josep líst ekkert á blikuna og vill komast burt.

Deild 1: STU 106 - Stuttmynd

Tro og Kraft
Hver hefur sinn djöful að draga. Skoðun á sambandi trúar
og ánetjun.

Hjalti Sveinsson

Ladybug
Það fer lítið fyrir litlu stelpunni í maríuhænubúningnum.

Margrét Buhl

Anna
Öll fjölbreytni í lífinu, allur yndisleiki þess og fegurð eru háð
skiptum ljóss og skugga.
Hvað ef Anna Karenina eftir Leo Tolstoy væri íslensk og
búsett í Reykjavík árið 2013, hver væru hennar örlög?
Helga Björg Gylfadóttir

Vitinn
Þetta er þroskasaga tveggja ungra drengja. Þeir leggja af
stað að heiman í leiðangur á draumastaðinn sinn. Nú er
tækifærið komið.

Guðbjörg Sigurðardóttir

Grim’s Puppet
Eftir að fyrsta Kjarnorkufyrirtæki Íslands sprakk í loft upp, skildi
það eftir ekkil sem heitir Yousef.
Hann kennir Marcus um, sem er eigandi Kjarnorkufyrirtækisins.
Yousef er tilbúinn til að gera allt til að ná fram hefndum.
Júlíus Geir Halldórsson

Leyndarmál
Reynir er í hefndarhug.

Árni Geir

Skuggar
Kristján er á leiðinni í atvinnuviðtal. En skuggar fortíðar eru
að þvælast eitthvað fyrir honum.
Er hann rétti maðurinn í djobbið?

Ingólfur Arnar Björnsson

Deild 2: Kvikmyndataka & myndvinnsla

Endurtekning
Þetta er heimildamynd um mann sem hefur djammað úr sér
lífsmóðinn

Nanna Höjgaard Grettisdóttir

Hannes
Hannes er sextíu og þriggja ára skáld og tónlistarmaður
í Reykjavík, sem telur aldurshyggju vera eitt síðasta vígi
fordómanna. Hann hefur aðra sýn heldur en þorri fólks á eðli
rauveruleikans. Hann er ófeiminn við að orða lífssýn sína á
hispurslausan hátt.
Árni Rúnar

Tiasha & Atreye
Heimildamynd um systurnar Birtu Rut Tiasha og Hönnu
Björk Atreye sem voru ættleiddar til Íslands frá Indlandi.

Heiður María Rúnarsdóttir

Agnes
Heimildamynd um söng- og listakonuna Agnesi Björt úr
hljómsveitinni Sykur.

Magga Vala

Þungt liggur á hjarta
Innsýn í þungarokksmenningu höfuðborgarsvæðisins og
breytingarskeið hennar.

Arnór Ármann Jónasson

Mundi
Persónuleg portrait heimildarmynd um afa minn. Litið inn í
líf hans frá mínum sjónarhóli. Hvað er það að vera gamall?

Logi Ingimarsson

Deild 3: LOH 306 - Lokaverkefni

CHICAGO
Fannar vaknar upp við slæman draum. Húsið er í rúst,
foreldrarnir á leiðinni og besti vinur hans dauður í baðkarinu.
Nú eru góð ráð dýr og Fannar þarf að taka á honum stóra
sínum til að koma í veg fyrir það að harðstjórinn hann pabbi
hans brjálist ekki þegar hann kemur heim.
Ingimar Sveinsson

Miðvikudagur
Nútímaleg útgáfa af Chaplin mynd.

Þorlákur Bjarki Sigursveinsson

Alvörugefinn strumpur
Bjarni er með víðáttufælni á háu stigi. Sálfræðingurinn hans
gefst upp á honum. Mun hann komast út á eigin spýtur?

Magnús Thoroddsen Ívarsson

Ófreskigáfa
Adam er enginn venjulegur lögreglumaður. Dag einn
vaknar hann ekki alveg eins og hann á sér að vera og er
kallaður á vettvang. Á sinn einstaka hátt rannsakar Adam
svo vettvanginn og kemst hann að því hvað gerðist þarna
kvöldið áður.
Eiríkur Sigurðsson

Kränkenßeitus
Himmi er með heiminn á herðum sér þegar hann ákveður að
þykjast vera veikur. Eva, konan hans kemst að því og ákveður
að leika á hann.

Lovísa Lára Halldórsdóttir

Albatross - sýnishorn + stikla
Tommi er ungur verkfræðinemi úr Grafarvogi sem eltir
kærustuna sína vestur á firði yfir sumarið. Hún reddar honum
vinnu á golfvellinum í Bolungarvík þar sem hann þarf að
vinna með einföldum samstarfsmönnum og kröfuhörðum
yfirmanni.
Snævar Sölvason

En þegar brestir koma í samband Tomma og kærustu
hans tekur við ófyrirsjáanleg atburðarás sem leiðir hann í
naflaskoðun á sjálfum sér og sinni tilveru.

Deild 3: HEI 103 - Heimildarmyndir

Rúðuviðgerðir
Vissir þú að hægt er að gera við framrúðuna í bílnum þínum
þegar hún skemmist? Vissir þú að það kostar þig ekkert
að láta gera við hana? GlerPró er í samvinnu við öll helstu
tryggingafélögin og gera við rúðuna þína!
Eiríkur Sigurðsson

BÖÐVAR
Böðvar var kátur kettlingur. En heimsókn til dýralæknis
kollvarpaði heimi hans. Í dag þarf Böðvar að takast á við
afleiðingar þessarar örlagaríku ferðar til læknisins.

Ingimar Sveinsson

Our House
Eftir efnahagshrunið flutti Bedda og fjölskyldan hennar úr
fjölskylduheimilinu og breyttu því í gistihús. Hana óraði ekki
fyrir velgengninni sem fylgdi því þrátt fyrir byrjunarörðugleika
og heimsókn frá vegglús.

Lovísa Lára Halldórsdóttir

Portrait Ljósmyndun
Myndin fjallar um hvernig maður á að ná góðum ljósmyndum
af fólki og einnig aðeins um hvaða tækni er best að nota.

Magnús Thoroddsen Ívarsson
Snævar Sölvi Sölvason

Deild 1: AUG 103 - Auglýsingar

Facebook

Martini

Viktor Sigurjónsson & Birna Hilmarsdóttir

Atli Þór Einarsson & Sigurður Guðmundsson

Auglýsing um hættur sem fylgja snjallsímum og
netnotkun ungra barna.

Verkefnið fólst í því að gera forvarnarauglýsingu
um óhóflega áfengisneyslu.
Auglýsingin er byggð á hugmyndinni: Hvað
myndi gerast ef áhrif áfengis myndu sjást í raun
og veru hjá ákveðinni kvikmyndapersónu?

Durex

Losaðu lummuna

Andri Freysson & Haraldur Bjarni Óskarsson

Andri Már Halldórsson & Sveinbjörn Óli Ólason

Vitundarvakning um kynsjúkdóma sett fram á
fyndinn og líflegan hátt. Lokaverkefni í AUG103
áfanganum haustið 2013.

Forvarnarauglýsing gegn notkun munntóbaks.

Deild 1: TÓN 103 - Tónlistarmyndbönd

Banana Pancakes

Róló

Viktor Sigurjónsson

Atli Þór Einarsson

Tónlistarmyndband við lagið Banana Pancakes
eftir Jack Johnson.

Stutt og einfalt myndband við lag frá
hljómsveitinni Múfasa Makeover.
Myndbandið sýnir óljósar minningar manns frá
fyrstu persónu þar sem fortíð og framtíð skarast.

Poor us

Pretender

Sveinbjörn Óli Ólason

Haraldur Bjarni Óskarsson

Tónlistarmyndband fyrir tónlist eftir
Spiffy7/Tryggvi Logi Jóhannsson.

Myndband gert í tónlistarmyndbandaáfanganum við lagið Pretender með Sarah Jaffe. Sarah
er ungur kanadískur trúbador. Myndbandið er
tekið við Kleifarvatn og í Krísuvík.

Cirrus

Blazing Dragon

Andri Már Halldórsson

Birna Hilmarsdóttir

Tónlistarmyndbandið mitt er samsuða af
lagi frá Bonobo sem heitir Cirrus og minni
uppáhaldsmynd, Samsara. Fengum frjálsar
hendur. Og ég nýtti þær vel.

Leikari: Sandra Sif Gunnarsdóttir
Lag: Blazing Dragon - Tears of Remorse

Allar deildir: TÆK 204 - Kynningarmyndir

Hefnd

Grétar Már Garðarsson

125 grömm mjúkt smjör eða smjörvi
125 grömm sykur
2 egg
2 matskeiðar mjólk
100 grömm hveiti
1 teskeið lyftiduft
2 matskeiðar kakó

Afleiðingar
Steikt ádeilumynd um græðgi og duddur.

Birkir Sigurjónsson

Sofðu
Myndin er tileinkuð systur minni og ákváðum við í sameiningu
að gera martraðir hennar að veruleika. Frábært tækifæri til
að kynnast einni af svo mörgum hliðum af mér... njótið!
Kær kveðja Bella

Kristín Ísabella Karlsdóttir

27-12-1977
Leyndarmál er eitthvað sem við eigum öll...

Georg Erlingsson Merritt

Loveless Shadow
Áhrifarík tónlist Sister Sister í bland við tregafullan dans
Þóreyjar Birgisdóttur. Njótið!

Dragbítur
Skjaldbakan vann hérann.

Grétar Maggi Grétarsson

Follow the rabbit
Stutt slagsmálasena.

Einar Orri Pétursson

Ekki er allt sem sýnist
Ekki er allt sem sýnist. Í fyrstu gerir fólk ráð fyrir að brúðurin
sé látin en svo kemur annað í ljós.

Sandra Helgadóttir

Rofið sakleysi
Myndin sýnir á listrænan hátt hvað vandamálin í heiminum
eru yfirþyrmandi og að von okkar eftir betra lífi sé fólgin í
komandi kynslóðum og breyttum lifnaðarháttum. Í myndinni
eru notaðir fiskar, bæði lifandi og dauðir, til þess að tjá
tilfinningar lífs, dauða, sársauka og vonar.
Maria Jimenez Pacifico

Pabbahelgi
Það sem fyrrverandi konan heldur að ég geri um helgar :/

Magnús Ómarsson

Bíólingur

“Bíólingar“ eru annað nafn yfir stuttmyndir sem gerðar eru við Kvikmyndaskóla Íslands á hverri önn og eru
viðamikið samstarfsverkefni milli allra deilda skólans. Nemendur fá hér tækifæri til þess að spreyta sig í
framleiðsluverkefni í samvinnu við fagfólk úr kvikmyndaiðnaðinum.
Framleiðslan og leikstjórnin er í höndum nemenda á 2. önn í leikstjórn og framleiðslu, þeim til aðstoðar
eru fyrstu annar nemendur sömu deildar. Um kvikmyndatöku og klippingu sá 3. önn tæknideildar en
tækninemar á 2. önn sáu um hljóðupptöku og hljóðvinnslu. Leiklistarnemar á 3. önn léku í myndunum. Að
þessu sinni var haldin samkeppni um handrit og gerðu allir hóparnir mynd eftir sama handriti - sem hver
hópur svo fékk leyfi til að aðlaga að sínum hugmyndum.
Lovísa Lára Halldórsdóttir, nemi á 3. önn í handrit og leikstjórn átti vinningshandritið, sem kallað var Slugsi.
Slugsi fjallar um þá togstreitu sem verður til þegar unglingurinn á heimilinu er orðinn fullorðinn en hefur
ekki fundið sér farveg og hangir heima á hótel mömmu daginn út og inn.

LEI 106 - Leiksmiðja

Nemendur á 2.önn Leiklistardeildar Kvikmyndaskóla Íslands frumsýna leikritið Litla Eyri í leikstjórn Pálínu
frá Grund. Handritið var unnið í leiksmiðju sem byggir á samstarfi leiklistardeildar og leikstjórnar- og
handritadeildar undir handleiðslu Hlínar Agnarsdóttur leikritahöfundar og leikstjóra.

Frumsýning verður í Kópavogsleikhúsinu Funalind 2 föstudaginn
13. desember kl 19:00, seinni sýning föstudag kl 21:00.
“Theater is the art wherein human beings make human action worth watching.” Paul Woodruff

Kínema Nemendafélag
Ágæti lesandi.
Kvikmyndaskóli Íslands flutti þessa önn úr Ofanleiti yfir í Skipholt
1. Gamalt hús með sál eins og ég heyrði nokkra samnemendur
mína segja. En með nýjum stað og nýju fólki verða alltaf
breytingar. KÍNEMA er ávallt í þróun, og það er gaman að hafa
tekið þátt í þeirri þróun og sjá þann mun sem hefur verið á
félaginu seinustu annir. Úr einni árshátíð á ári yfir í fjölbreytilegt
félagslíf með reglulegum skemmtunum, fjáröflun með sölu á
fatnaði merktum skólanum, virka heimasíðu og fasta skrifstofu
svo eitthvað sé nefnt.
Vegna þessa gat ég með glöðu geði stigið niður úr
formannssætinu í byrjun annar og fylgst með reynslumiklu fólki í
bland við nýliða halda áfram að styrkja og þróa KÍNEMA.
Ég vil þakka samnemendum mínum ásamt starfsfólki skólans
kærlega fyrir mig og býð nýformanninn sérstaklega velkominn!
						
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
fráfarandi formaður KÍNEMA

Kæri lesandi,
Nemendur og starfsfólk mættu ferskir eftir gott sumarfrí, fullir af eldmóð og ákafa. Við
byrjuðum önnina í nýju húsnæði sem er sannkallað völundarhús. En smám saman er það að
verða okkar eigið og loksins er fólk farið að rata í tíma.
Blóðug barátta var háð á göngum skólans í Lazer-tag þar sem sumir gengu fram af sér og
fengu gat á hausinn. Allt endaði þó vel og fólk skemmti sér konunglega.
Halloween partý var haldið á Lebowski bar, sem tók við af Bar 11 sem aðal bar KÍNEMA.
Nemendur mættu sem allt milli himins og jarðar, en vinningshafar voru parið Bella og
Þorsteinn. Þau mættu sem The Joker og Harley Quinn úr Batman og fengu vegleg verðlaun
í boði Bláa Lónsins og Gamla Vínhússins.
Nokkur bjórkvöld voru haldin og í fyrsta skiptið var haldið sérstakt nýnema kvöld þar sem
nýnemar voru sendir í ratleik til að kynnast betur. Bjórkvöldin eru alltaf vinsæl og þessi voru
ekkert síðri.
Að lokum vil ég þakka Jónínu Guðbjörgu fyrir vel unnin störf síðustu annir og kveðjum við
hana með sorg í hjarta. We wuv you Jo9!
Ég hlakka til að sjá ykkur á komandi ári og vona að þið eigið öll góða hátíðarstund.
Heiður María Rúnarsdóttir
Formaður Kínema

Kvikmyndaskóli Íslands
www.kvikmyndaskoli.is

