Kæru útskriftarnemar og aðrir nemendur KVÍ
Vorönn 2011. Þetta hefur
verið sérstök önn. Fyrir margra hluta sakir. Við byrjuðum
á því að flytja skólann með
manni og mús. Það gerðist
allt fremur snögglega og fyrir
flesta eflaust fyrirvaralaust. En
auðvitað voru fyrirvarar á flutningunum, fyrirvarar sem við
sem stýrum skólanum vissum
af og sáum ágerast og vaxa
alla aðventuna. Engu að síður
vonuðum við í lengstu lög að
ekki kæmi til flutninga. Ekki vegna þess að við séum ekki ánægð
á nýjum stað, heldur vegna þess að flutningar eru alltaf röskun á
starfi, ekki síst ef þeir fara fram á miðjum starfsvetri.
Víkurhvarf 1 var og er á flestan hátt mjög hentugt húsnæði fyrir
starf Kvikmyndaskóla Íslands. Margir fundu reyndar að staðsetningunni, fannst hún ekki nógu miðsvæðis. En enginn neitaði því
að það væri sannarlega fallegt við Elliðavatnið. Við neyddumst til
að flytja, við sáum enga aðra valkosti í stöðunni. En það var okkar heppni að okkur bauðst að koma okkur fyrir í sérhönnuðu
skólahúsnæði í Ofanleiti 2, miðsvæðis í Reykjavík, við helstu krossgötur höfuðborgarsvæðisins. Flutningarnir gerðu það að verkum
að önnin hófst viku síðar en áætlað var og henni lýkur þ.a.l. viku
síðar en venja er.

Það er margt gott að frétta. Á vissan hátt má fullyrða að KVÍ
standi á þröskuldi stórkostlegrar framtíðar. Framtíðar sem tengir
skólann við nánast allt skólakerfið, framhaldsskóla sem háskóla
og síðast en ekki síst við erlendar menntastofnanir á okkar sviði.
Við höfum fengið reynsluaðild að CILECT, alþjóðasamtökum
kvikmyndaskóla, og í því felst gífurleg viðurkenning á starfi okkar.
Erlendir kvikmyndaskólar eru þegar farnir að falast eftir samstarfi við okkur og við hlökkum sannarlega til að tengjast umheiminum á margvíslegan máta.
Og svo er komið vor, næstum sumar (áhöld eru um hvort íslenskt vor sé í raun til annars staðar en í orðabókum). Það er
komið að útskrift, enn eina ferðina.Við kveðjum kæra nemendur
og sendum þá stolt út í lífið. Heimanmundurinn er fagleg þekking og allnokkur reynsla og við vitum að þau sem nú kveðja
eiga, líkt og þau sem á undan fóru, eftir að verða skólanum,
kvikmyndagerðinni og ekki síst sjálfum sér til mikils sóma. Þið
útskriftarnemar eruð mikilvægustu málssvarar skólans og íslenskrar kvikmyndagerðar, sendiherrar og frúr þeirra gilda sem KVÍ
stendur fyrir, og augu okkar allra munu hvíla á ykkur og verkum
ykkar á næstu árum. Ég hlakka til að sjá ykkur blómstra. Til hamingju með merkan áfanga.

Hún var um margt óvenjuleg önnin sem nú er brátt á enda.
Aðstæður voru óvenjulegar. Ég held samt að okkur hafi tekist að
halda úti kröftugu og öflugu skólastarfi. Og það er fyrst og fremst
ykkur, kæru nemendur, að þakka. Þið stóðuð vaktina með miklum
sóma og hélduð okkur, kennurum og stjórnendum skólans, við
efnið. Og við erum nú sem fyrr stolt af nemendum okkar, bæði
þeim sem eru að kveðja og hinum sem verða með okkur enn um
sinn. Vitnisburðurinn, sá sem á endanum segir allt sem segja þarf,
birtist okkur í salarkynnum Bíós Paradísar dagana 17. til 20. maí.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ

LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA

Haldvillur
Arnar Steinn Einarsson

Nanna flyst aftur á heimaslóðir eftir dvöl í borginni. Grímur aðstoðar
hana við að koma sér fyrir og hefja nýtt líf. Dvölin í húsinu tekur á sig
ýmsar myndir og Nanna glímir við erfiðleika fortíðar sem og nútíðar.

Ógn
Egill Viðarsson

Vilmar dreymir að hann sé að leita að látnu eiginkonu sinni.
Hann fær vísbendingu um að hún sé á lífi frá óhugnanlegum manni úr
draumnum.
En Vilmar veit ekki fyrr en í lokin hvort þetta sé raunverulegt eða
ímyndun.
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Skafmiði
Fannar Sveinsson.

Maður í fjárhagsvanda upplifir örbirgð sína og annarra.

Djákninn
Guðrún Jónína Gunnlaugsdóttir

Guðrún er yfir sig ástfangin af Djákna sem sýnir henni heiminn í nýju ljósi.
Samstarfsverkefni með Jónínu Guðbjörgu Guðbjartsdóttur á
leiklistardeild.

LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA

Drottinn blessi heimilið
Jón Tómas Einarsson

Húsmóðir í úthverfi Reykjavíkur tekst á við vandamál sem hefur í langan
tíma haft skelfileg áhrif á fjölskyldu hennar. Hún skilur eftir kveðjubréf, en
áður en hún getur yfirgefið heimilið er bankað upp á. Húsmóðirin þarf
í kjölfarið að takast bæði á við sjálfa sig sem og aðra sem verða í vegi
hennar. Hvað er það sem hún hefur gert? Mun hún komast upp með það
eða missa allt sem henni er kært?

Hugarfóstur
Swantje Cichowlas

Ceaselessly murmuring, it’s affecting your thoughts, your feelings and your
behavior, without entering your awareness. So that one day you will find
yourself in a place where you don’t need shoes. Where falling asleep is
easy. And where you always find somebody to guide you home.
Samstarfsverkefni með Maríu Rún Jóhannsdóttur á skapandi tæknideild.
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Leigjandinn
Sturla Brynjólfsson

Lífið er ekki kapphlaup, þú þarft að nema staðar til að sjá fegurðina...
Samstarfsverkefni með Jóni Inga Benteinssyni á tæknideild.

Utangarðs
Valgeir Gunnlaugsson

Við fylgjumst með degi úr lífi tveggja útigangsmanna. Siggi og Kalli hafa
gengið í gegnum margt saman og tengjast þeir sérstökum vinaböndum.
Með aðalhlutverk fara Sigurður Skúlason og Hilmar Guðjónsson.

TÆKNIDEILD

Saga handa börnum
Ari Bjarnason

Saga handa börnum er gerð eftir samnefndri smásögu Svövu Jakobsdóttur og segir frá konu sem fórnar sér fyrir börnin og heimilið.
Svava skrifaði smásögur, skáldsögur og leikrit, bæði fyrir svið og ljósvakamiðla. Hún skrifaði enn fremur fjölda ritgerða og blaðagreina og
gerði þætti fyrir útvarp. Verk hennar hafa verið þýdd á fjölmörg tungumál
og hafa leikrit hennar einnig verið flutt víða erlendis.
Skrif Svövu þykja endurspegla reynsluheim kvenna, gjarnan á kaldhæðinn
hátt. Svava átti sæti á Alþingi fyrir Alþýðubandalagið árin 1971 – 1979.
Árið 2001 var hún sæmd riddarakross Fálkaorðunnar fyrir „störf í þágu
lista og menningar“.
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Kaldi SH
Davíð Arnar Reynisson

Þórður er hinn dæmigerði íslenski sjómaður sem berst við mótlæti í
lífinu. Hann tekst á við fjölskylduvandmál en það er ekki þar með sagt
að náttúruöflin og örlögin gefi honum nokkuð val í lífinu og þarf hann
að takast á við óvæntar aðstæður.

TÆKNIDEILD

Sveitin
Freyja Vals Sesseljudóttir

Allar fjölskyldur eiga leyndarmál. Sum eru ljótari en önnur. Sannleikurinn
eltir þig samt uppi á endanum og högg hans getur verið grimmt. Í skjóli
afskekktar gerast oft ljótir hlutir...

Kameldýr o.fl.
Gunnar Ingi Gunnarsson

Kameldýr o.fl. er mynd þar sem spurningar, sem aldrei fá að líta dagsins
ljós, skína loksins. En svörin við þessum spurningum segja til um hver við
erum. Erum við sem einstaklingar, afrit af nútímareglum og siðferði, eða
höldum við ennþá í okkar eigin sjálfsmynd?
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Leigjandinn
Jón Ingi Benteinsson

Lífið er ekki kapphlaup, þú þarft að nema staðar til að sjá fegurðina...
Samstarfsverkefni með Sturlu Brynjólfssyni á leikstjórnar- og framleiðsludeild.

Hugarfóstur
María Rún Jóhannsdóttir

Ceaselessly murmuring, it’s affecting your thoughts, your feelings and
your behavior, without entering your awareness. So that one day you
will find yourself in a place where you don’t need shoes. Where falling asleep is easy. And where you always find somebody to guide you
home.
Samstarfsverkefni með Swantje Cichowlas á leikstjórnar- og framleiðsludeild.

TÆKNIDEILD
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Dreamer
Sigurdur K Sigurdsson

A bewildered and exhausted man travels through
his dreams. Do they have greater meaning? He struggles to find out.
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3.ÖNN
SKAPANDI TÆKNIVINNA
Íslenskt Hip Hop 2011
Dagur de’Medici Ólafsson
Myndin fjallar um íslenska hip hop artista, talað er við alla þá
sem skipta máli í íslensku hip hop menningunni.
Spray, weed ‘n rhymes.

On A Mission
Egill Antonsson
Hér fylgjumst við með eiturlyfjaneytanda leita sér að
nýjum skammti og fylgjum honum svo eftir í för sinni til
eiturlyfjasalans og sjáum að lokum árangur ferðarinnar.

Heimildarmynd um Landhelgisgæslu Íslands
Einar Karl Valdimarsson
Stutt kynning um Landhelgisgæslu Íslands, nánar
tiltekið um áhafnir þyrlna Landhelgisgæslunnar og
hvert þeirra hlutverk er.

Sindri Steinarsson
AK - X Snow/Music Festival
Heimildarmynd um AK Extreme sem er snjóbretta og
tónlistarhátíð á Akureyri.
Snjóbretta hátíðin AK Extreme snýr aftur miklu stærri
og flottari en áður fyrr.

Lífsviljinn
Skúli Andrésson
Lífið tekur miklar breytingar hjá Rafni Heiðdal, 23 ára
þegar hann greinist með illkynja æxli um miðjan júní
2010. Á þessum tímapunkti er Rafn að klára síðustu
önnina í rafvirkjanum og spilar fótbolta af krafti í 1.
deildinni með Fjarðabyggð. Rafn og kærastan hans eiga
síðan von á sínu fyrsta barni um miðjan október. Æxlið
finnst í stoðkerfinu og er stærst 12 cm á lengd og 7 cm
á breidd. Rafn þarf að taka eitt skref í einu og hans bíða
erfiðir tímar, endalaus bið, föðurhlutverk og óljósir tímar
næstu 12 mánuðina.

HANDRIT / LEIKSTJÓRN
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Christmess
Frosti Jón Runólfsson

Við erum eins og rósir sem aldrei hafa nennt að blómstra þegar við
áttum að hafa blómstrað og það er eins og sólinni bjóði við biðinni.

Áttavillt
Kristinn Gunnarsson

Jón (Ásgrímur Guðnason) er bóndi sem selur býlið sitt og er að flytja til
Reykjavíkur. Á leið sinni þangað tekur hann Nadíu (Elísa Gróa Steinþórsdóttir) upp í bílinn. En þegar til Reykjavíkur er komið lenda þau í klóm
eiturlyfjasala og fortíð Nadíu kemur þeim báðum í vandræði.

LEIKLISTARDEILD

Salka
Aðalheiður Gunnarsdóttir

Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur. Á einum sólarhring umturnast líf Sölku og Orra svo um munar sem skilur Sölku eftir með
spurningar um hvort raunveruleikinn felist í fortíðinni eða líðandi stund.

Takk fyrir mig
Anna Hafþórsdóttir og Kristín Lea

Hrafnhildur og Lilja þufa að eiga við drauga fortíðar þetta kvöld í matarboði sem mun seint gleymast. Hrafnhildur þarf að vinna úr óþægilegum og óljósum minningum og sárar spurningar vakna hjá Lilju um þá
sem standa henni næst. Hversu vel þekkir þú þína nánustu? Vertu alltaf
viðbúinn því að fortíðin geti bankað upp á við ólíklegustu aðstæður.
Samstarfsverkefni Önnu Hafþórsdóttur og Kristínu Leu á leiklistardeild.
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„Segðu mér!“
Ásta Júlía Elíasdóttir

Fer nær honum, strýkur á honum kinnina, kyssir hann. Andrúmsloftið
breytist.
„Segðu mér!“ fjallar um þau Ásdísi og Eyva sem eru ungt par í Reykjavík.
Fylgst er með þeim þar sem þau koma heim af djamminu og
eiga tilfinningaríkt rifrildi um hvað var sagt og um leið ósagt.

Urður
Bylgja Gunnur Guðnýjardóttir

Undarleg saga af undarlegu fólki á undarlegum stað. Tíminn er að sjálfsögðu undarlegur líka en kannski finnst okkur það bara...

LEIKLISTARDEILD

Hugrún
Inga María Eyjólfsdóttir

Stundum hugsar maður og gerir það sem maður hugsar en gerir svo
eitthvað allt annað (dok) og þess vegna eru allir skrítnir... Var þetta ekki
einhvern veginn svona?

Sirkus
Jóhanna Lind Þrastardóttir

Heiðrún er ung og ráðvillt stúlka með stóra drauma. Hún er föst í flóknu
ástarsambandi sem hún á erfitt með að komast úr. Þegar sirkus kemur í
bæinn opnast undankomuleið sem gæti breytt lífi hennar og gert drauma hennar að veruleika.
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Djákninn
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir

Guðrún er yfir sig ástfangin af Djákna sem sýnir henni heiminn í nýju ljósi.
Samstarfsverkefni með Guðrúnu Jónínu Gunnlaugsdóttur á leikstjórnar- og
framleiðsludeild.

Rússíbaninn
Tómas Ingi Þórðarson

Róbert og Símon reka saman snyrtilega útfararstofu í hjarta borgarinnar.
Helstu tekjur þeirra koma hinsvegar frá yfirgefnum bárujárnskofa langt
frá alfaraleið.

LEIKLISTARDEILD

Raunveruleikur
Katla Rut Pétursdóttir

Við þurfum öll að leysa verkefni á hverjum degi. Verkefnin eru misstór.
Tilgangurinn er oft óljós.
Í dag er nákvæmlega sami dagurinn og fyrir 6 vikum síðan. Á morgun
er þessi sami dagur kominn aftur. Er betra að halda sér við það sem er
öruggt og kunnuglegt eða getur verið að það sem virðist stórhættulegt
í fyrstu sé upphafið á einhverju betra? Bára er ung kona sem tekst á við
verkefni í sínum hversdagsleika sem kunna að reynast flóknari en henni
hafði grunað.

Villudýr
Kári Steinarsson

Rektu hana í skóginn og ristu þar upp;
færðu mér lifur og lungu.
Lífvana líkamann villudýrin fá.
Engar eru afleiðingarnar ef enginn segir frá.
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Undir Yfirborðinu
Natalie Tess Aðalsteinsdóttir

Stella heldur að hún hafi stjórn á öllu í sínu lífi en annað kemur í ljós þegar
hún reynir að haga sér öðruvísi en aðstæður bjóða upp á. Er allt sem þú
þarft á að halda kannski beint fyrir framan þig? Saga um konu sem er í
baráttu við raunveruleikann.

Leiknir sjónvarpsþættir
Samstarfsverkefni milli allra deilda

Þarfasti Þjónninn
Nýhætt með kærastanum og stefnulaus í
lífinu lætur Auður til leiðast og fer á samkomu hjá sértrúarsöfnuði með æskuvini
sínum, Togga. Trúarleiðtoginn séra Kennedy
heillar hana samstundis og hún fellur fyrir
hægri hönd hans, hinum sjarmerandi Eyþóri.
Hún fer þó fljótlega að þurfa að færa stærri
og stærri fórnir sem söfnuðurinn fer fram
á en tilgangur þeirra liggur ekki í augum
uppi...

Hamraborgin
Aron er eiturharður einkaspæjari af gamla
skólanum sem berst fyrir tilverurétti sínum
í borg óttans. Hann er vanur að láta verkin
tala, það er að segja í þau fáu skipti sem
þau berast inn á borð til hans, en einn daginn tekur hann að sér að rannsaka dularfullt dauðsfall sem tengist besta vini hans
og læriföður. Ekki líður á löngu þar til hann
er búinn að flækja sig fastan í vef spillinga
og blekkinga með blóðugum afleiðingum.

4.önn leiklistardeild

Enter at your own risk

Leikur og hreyfing
LEH 404
Dansmynd gerð í hópvinnu af nemendum á 4. önn í leiklistardeild á námskeiðinu LEIKUR OG
HREYFING 404 í leikstjórn Helenu Jónsdóttur.
Þetta dansverk er uppskera hópsins eftir 4 annir í LEIK OG HREYFINGU undir leiðsögn
Helenu Jónsdóttur og fjölmargra danskennara sem hafa opnað nýja heima.
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ATM
Garðar Örn Arnarson
Tveir menn fastir í hraðbanka. Hversu langt myndir þú ganga til að komast
út?

1+1
Ottó Gunnarsson
Þorri kemur heim til Berglindar. Hvað gerist? Horfðu á myndina og þú
kemst að því.

Eiríkur og dularfulla bókin
Þórður K. Pálsson
Þátturinn er um ungan strák sem þráir það heitast að upplifa ævintýri en
það skeður aldrei neitt ævintýralegt í lífi hans.
Einn góðan veður dag þarf hann að fá gamla bók lánaða og þegar hann
skoðar hana kemst hann að því að þetta er engin venjuleg bók.

2.ÖNN deild 3
HANDRIT / LEIKSTJÓRN
Erfingjarnir
Ellert Scheving Pálsson
Hannes hefur alla tíð látið vaða yfir sig, í þetta skiptið
ætlar hann að gera allt til þess að komast yfir peninga
sem aðrir eru að sækja í.

Hatur í garð kvenna
Freyr Árnason
Nærri lætur að 25 Íslendingar hafi verið brenndir á báli
á 18. öld, brennuöldinni. Nær allt voru þetta konur. En
hvað gerðist í raun og veru og hvers vegna?

Eitt skot
Guðni Líndal Benediktsson
Tveimur vinum dettur í hug töfralausn til að losna úr
viðjum kreppunnar. Hún er hættuleg en gæti borgað sig.
Eitt skot mun ráða úrslitum. Af hverju var enginn búinn
að spá í þetta fyrr?

ÞAÐ ER EKKI ALLTAF TÖFF AÐ VERA COWBOY
Ingvi Hrafn Laxdal Victorsson
Hann var enginn Clint í hinu kalda vestri Íslands, þar sem
hann ráfar um vestrið í leit að réttlætinu.

I#YOU
Kristmundur Helgi Guðmundsson
Stundum gerast hlutirnir út á landi.

Myrkur
Sveinbjörn Hjörleifsson
Jakob er farinn að sjá hluti. Hræðilega hluti. Er þetta
ímyndun í honum? Er hann að missa vitið? Eða er setið
um hann af illu afli sem hyggst tortíma honum?

Verði þinn vilji
Veronika Rut Haraldsdóttir
Hvað myndir þú gera ef þú vaknaðir í hryllingsmynd?
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Sveitasælan
Arnar Söebech Pálmarsson
Eldri maður er búinn að vera með flugu í hausnum í
nokkurn tíma og ákveður að nú sé réttur tími til að
láta vaða í verkið.

Kvennaráð
Eyjólfur Ásberg Ámundason
Ógnin sækir að. Hún leitar þig uppi og króar þig af. Er
einhver óhultur?

Mánudagur
Íris Arnardóttir
Mánudagsmorgun! Þú vaknar, finnur fyrir samþjöppuðum massa vinnuvikunnar bíða eftir þér við rúmstokkinn. Hvað gerir þú?

TIPS
Solveig Robin
Ungur og óreyndur þjónn á erfitt með að losna við
seinustu viðskiptavinina á veitingastaðnum. Hvernig
losar hann sig við síblaðrandi vinkonur til að komast
heim?
Skreytt á raunverulegum atburðum.

In The Alley
Stefán Örn Viðarsson
Myndin fjallar um mann sem ákveður einn daginn
að skipta um ljósaperu í bílnum sínum. Hann fer og
kaupir ljósaperu en þegar hann er á leiðinni aftur á
verkstæðið verður hann vitni að morði. Hvað er það
fyrsta sem þú gerir þegar morðinginn sér þig?

Cheerios
Snædís Snorradóttir
Lítil saga af litlu pari í litlum leik.
þar læðist lítill púki á kreik.
Gleymir sér og verður við einn mann smeyk
en ástin kemur til bjargar og þau dett’í sleik.

HANGMAN
Jóhannes Elías Sigurjónsson
Maður sem er kominn á endastöð í lífi sínu. Hvað á að
gera, hvað er til ráða? Er allt búið? Hvernig fer maður
úr þessu lífi?
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Allt fyrir ekkert
Andri Egilsson
Fyrrverandi afbrotamaður nýtir hæfileika sína til að finna
son sinn sem hverfur.

NREM
Aníta Estíva Harðardóttir
Anna er rithöfundur sem hefur helgað lífi sínu skrifum.
Hún vinnur alla sína vinnu heima og gefur sér lítinn tíma
fyrir annað.
Eftir þrotlausa vinnu fer að stað atburðarás sem lætur
Önnu efast um eigin geðheilsu.

Gleðilega páska
Guðrún Helga Sváfnisdóttir
Saga af bræðrum sem sat föst í höfundinum. Byggð á
sönnum atburðum. Gjörið svo vel.

Ein nótt
Ingibjörg Högna Jónasdóttir
Helga fer með kærastanum sínum og öðru pari í
sumarbústað. Þar fer af stað örlagarík atburðarás og
Helga þarf að gera upp við sig hvern hún á að hlusta á.
Hvor ætli hrósi sigri, engillinn eða púkinn?
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LEIKLISTARDEILD
Að vera maðurinn
Bjarki Kristjánsson
Að halda gott party getur verið vandasamt verk og hvað
þá ef að þú ætlar að vera hrókur alls fagnaðar. Að vera
maðurinn er kómísk sýn á hið íslenska unglingaparty þar sem
við fylgjum aðal karakternum í gegnum örútgáfu af slíku partý
Tekið er á djammsögum, drykkjuskap og að sjálfsögðu smá
makaleit.

Manstu Mamma
Ingibjörg Sörensdóttir og Nína Salvarar
Þráin eftir því liðna er í aðalhlutverki í einstakri fjölskyldusögu. Helena lyftir lokinu af fortíðinni í leit að móður.
Hvert fara minningarnar þegar við sleppum takinu?

Síðasti sopinn
Ingvar Örn Arngeirsson
Ertu viss um að þú sjáir hlutina í réttu ljósi?

Sólbjartur
Kristinn Þór Kristinsson
„Við erum kynslóð af karlmönnum aldir upp af konum“.
Mocumentary um ungan seinþroska mann í makaleit og
ofverndandi móður hans sem langar í barnabörn.

Húsið við sæinn
Sigurður Ólason
Þegar fellur að, flytur sjávarstraumurinn
okkur stundum lítið annað en sorg.
Þessa sorg þekkir fólkið á eyjunni.

FENGUR
Steinunn Saga Guðjónsdóttir
Fake it ‘till you make it. Það er eiginlega þannig að
maður getur fengið allt sem maður vill, ef maður vill
það nógu mikið, en flestir... týnast einhvers staðar á
leiðinni.
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SKAPANDI TÆKNIVINNA
Johnny´s Clowns
Aðalsteinn G. Helgason
Tónlistarmyndband Hljómsveitarinnar Johnny and the
Rest. Hún samanstendur af Hrafnkeli - söngur og gítar,
Braga - söngur og gítar, Guðmundi - trommari og Jóhanni
- gítar. Verkið Fjallar um trúð sem reynir hvað hann getur
að halda sér uppi en finnur sig alltaf niðursokkinn í drykkju
með öðrum úr starfsgreininni.

Tricks’n Shit
Ari Rannveigarson
Nokkrir íslenskir jaðarhundar sýna hvernig hægt
er að sjá aðra hlið á venjulegum hlutum. Tröppur,
handrið, veggir og bílskúrar eru notaðir til að gera
alskonar kúnstir.

VS
Arnbjörn Barbato
Sci-Fi Þriller sem fer úrskeiðis

In your own way
Bára Kristín Axelsdóttir
Tónlistarmyndband við lagið „In your own way“ eftir
Beatmakin Troopa. Myndbandið gerist að mestu við tjörnina
í Reykjavík þar sem form og áferðir eru í aðalhluverki ásamt
fólkinu sem var þar á þeim tíma.

#66
Vignir Hreinsson
Motocrossmynd með Íslandsmeistara í motocrossi Aroni
Ómarsyni. Skemmtileg mynd sem sýnir getu og hæfileika
þessa stráks í motocrossi. Fyrsta íslenska motocross stuttmyndin.

The Perfomer
Garðar Kjartansson
og Sigurður Már Davíðsson
Þetta eru hans fyrstu stóru tónleikar. Rokkarinn
situr baksviðs og hugsar til baka til fyrra lífs. Ef hann
stendur sig ekki gæti hann endað aftur í ræsinu.

Virkur dagur
Guðni Rúnar Gunnarsson
Rock and roll mynd um tvo samfélagsþegna í leit af
næsta bjórsopa en sopinn getur stundum kostað,þó
þeir reyna hvað þeir geta til að komast hjá því.

Fairlady Z
Magnús Breiðfjörð Guðmundsson
Sameining á fallegum bíl og stórbrotinni náttúru
íslands

Hesthúsið
Sigurður Ingi Sigurðsson
Myndband við lagið hesthúsið með tónlistarmanninum Didda Fel úr hljómsveitinni Forgotten lores í
bland við hjólabretti og graffity tekin upp á go-pro
vél myndataka og klipping Sigurður Ingi Sigurðsson.

Rjóminn í kaffinu
Vala Stefánsdóttir
Kynningarmynd um Íslandsmeistara kaffibarþjóna
2011. Mjólkurlist, Irish Coffee og 12 kaffidrykkir á
fimmtán mínútum, öll hafa þau unnið hart að titlinum. Tumi, Pálmar og Vala fjalla ástríðufullt um kaffi
og gefa smá innsýn um hvað kaffikeppnir snúast um.

2.önn leiklist
3.önn handrit / leikstjórn

Á milli hæða
Á milli hæða er handrit sem skrifað var upp úr spunavinnu 2. annar leiklistardeildar
Kvikmyndaskóla Íslands undir stjórn Hlínar Agnarsdóttur. Nemendur þriðju annar
handritsdeildar skólans komu svo að verkinu og þaðan kom það til leikstjóra. Svo notuð sé
samlíking úr verkinu má segja að handrit að leikriti sé eins og grunninnihaldsefni sem
sýning er mótuð úr. Leiksýning er ekki bara orð á blaði heldur líkamaður gjörningur þar
sem sú list er höfð að leiðarljósi að sýna hið ósýnilega sem hvílir í undirlögum textans.
Hér höfum við leitast við að líkama hugsanir og atburðarás og þannig bætt við þriðju
víddinni sem gerir verkið að leiksýningu.
Það er einkar ánægjulegt að Kvikmyndaskólinn skuli vera með verkefni af þessu tagi á
námskrá sinni þar sem nemendur fá þjálfun í að búa til leiksýningu frá upphafspári til
mótaðrar sýningar. Þó svo að vinna leikarans sé sú sama í grundvallaratriðum er hér þó
um ólíka miðla að ræða þ.e kvikmyndina og hins vegar leikhúsið. Í einfölduðu máli má segja
að í leikhúsinu þurfi leikarinn sífellt að vinna meðvitað með allan líkamann eins og um
víðmynd sé að ræða þar sem hann sést allur en fyrir myndavélina vinni leikarinn með
afmarkaðri hluta líkamans sem svo er raðað saman eins og mósaík sem mótar heildarmyndina.
Það má segja að þetta verk sé einskonar mósaík þ.e brotakennd heild, jafnvel heilabrot
eða hljóðlæti hins ósjálfráða huga sem leikur á mörkum draums og veruleika.
Umfjöllunarefnið er klassískt, ástarsambönd og sambandsleysi og furðar kannski engan
því ástin er það mikilvægasta í lífinu auk þess sem höfundarnir eru ungir og síuppteknir
af henni. Hér birtist hún í ýmsum myndum, raunverulegum og óraunverulegum sem
skiptast á um að rísa og falla frá augnabliki til augnabliks rétt eins og list leikarans.

KÍNEMA
Nemendafélag

Kínema er nemendafélag Kvikmyndaskóla Íslands og var stofnað af nemendum haustið 2009.
Félagið hefur haldið fjöldan allan af viðburðum og má þar nefna bjórkvöld sem nýtast vel
fyrir nemendum úr ólíkum deildum til að kynnast enn frekar. Árshátíð Kínema er haldin einu
sinni á ári með pompi og prakt og er þar gert upp árið í Kvikmyndaskólanum. Verðlaun eru
veitt í anda kvikmyndahátíða og meðal annars mynd ársins valin. Þetta er þó allt til gamans
gert, en líka til að auka metnað við gerð myndanna.
Lífið í skólanum er fjölbreytt og skemmtilegt. Hér er saman kominn ólíkur hópur fólks á
öllum aldri sem á það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á kvikmyndagerð en þó oft á
ólíkan hátt. Í skólanum er mikið samstarf milli deilda sem er bæði gott og nærandi. Það gefur
okkur tækifæri til að kynnast enn betur öðrum nemendum og öðlast þekkingu á ólíkum
sviðum kvikmyndagerðar. Samstarf nemenda og kennara er alveg frábært. Hér líta nemendur
á kennara sem lærimeistara og kennararnir eru sömuleiðis mjög fúsir og viljugir til að hjálpa
og miðla þekkingu sinni. Kennslan í skólanum er góð, hnitmiðuð og krefjandi. Hver dagur er
mjög fljótur að líða og stundum má sjá fólk vinna langt fram eftir nóttu.
Í Kvikmyndaskóla Íslands er mikill vinskapur meðal fólks og samvinna og hjálpsemi einkennisorð nemenda, hvort sem það er innan skólans eða út í hinum harða heimi kvikmyndagerðar.
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