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VIÐ TRÚUM Á ÆVINTÝRI
ÁVARP REKTORS

ið trúum á ævintýri. Við trúum því að maðurinn, hafi stigið fæti
á tunglið 20. júlí 1969, það er að segja, flest okkar trúa því.
Við trúum því að mannkynsfrelsari hafi komið í heiminn 24.
desember árið 1, alla vega mörg okkar. Við trúum því að
geimverur hafi lent við Snæfellsjökul 5. nóvember 1993, reyndar fæst
okkar. En öll erum við veik fyrir einhvers konar ævintýrum. Og ævintýrin
eru margs konar.

V

Einhverjir hafa haldið því fram að sjálfur Stanley Kubrick hafi leikstýrt
tungllendingunni, Armstrong hafi aldrei stigið fæti sínum á tunglið heldur
á gylltan sand í myndveri í úthverfi Lundúna undir stjórn manns sem hafði
þá nýverið gert einhvert mesta tímamótaverk kvikmyndasögunnar, Geimferð Ódisseifs árið 2001.
Margir hafa bent á að ákaflega litlar líkur séu á að Jesús frá Nasaret hafi hafi fæðst í lok desember,
líklegra sé að hann hafi komið í heiminn um hásumar. Þetta styðja þeir sagnfræðilegum stjörnurannsóknum. Svo er það auðvitað stóra spurningin þetta með frelsun mannskyns.
Flestir efast um að geimverur hafi lagt leið sína á Snæfellsnes árið 1993 því engin verksummerki
fundust í námunda við jökulinn. Margir hinna vantrúuðu eru þar að auki efasemdarmenn um tilvist
geimvera.
Lendingin á tunglinu er nútíma ævintýri, fæðing Jesú Krists er sveipuð ljóma ævintýris en geimverulendingin á Snæfellsnesi er tilbúið ævintýri sem á eflaust meira skylt við ímyndun eða ofsjónir heldur
en raunverulegt ævintýri.
Við sem störfum við kvikmyndagerð vinnum við að skapa ævintýri, sum harla ótrúleg en önnur hversdagsleg, einföld ævintýri úr daglegu lífi okkar. Hvort tveggja krefst ímyndunarafls og útsjónarsemi,
kunnáttu og þekkingar á tjáningarmiðlinum. Við erum töframenn og sérsvið okkar eru blekkingar.
Við bjóðum uppá ferðir til stjarnanna, innað miðju jarðar og inní okkur sjálf, bæði líkama og sál.
Við bjóðum einnig uppá ferðir til Undra- og Hvergilands. En fyrir þá sem vilja frekar horfa innávið
og skoða samskipti og samneyti okkar mannanna bjóðum við uppá ferðir til annarra landa, um
stórbrotna náttúru Íslands, eða bara skreppitúr með áhugaverðu fólki útí búð.
Saga íslenskrar kvikmyndagerðar er eitt allsherjar ævintýri. Við höfum náð undraverðum árangri á
ótrúlega skömmum tíma, þrátt fyrir takmarkaðan stuðning stjórnvalda. Það er vegna þess að við
trúum á ævintýri. Í bíómyndum er allt hægt. Við þurfum ekki að fara alla leið til tungslins til að
mynda tungllendingu. Tæknin er ævintýralegt undur. Við hjá Kvikmyndaskóla Íslands höfum alltaf
trúað á ævintýri. Við vitum að við erum hluti af stórri ævintýramynd, hún gerist á Íslandi í nútíð og
fjallar hóp ævintýrafólks sem hefur í fortíðinni þurft að heyja harða baráttu fyrir tilvist sinni og mun
því í framtíðinni vinna glæsta sigra. Við trúum nefnilega á ævintýri.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ
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LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA
ÚTSKRIFT HAUST 2014

V

el heppnað kvikmyndaverk byggir á því að fagmannlega sé
haldið um stjórnartaumana. Framleiðandi og leikstjóri gegna
þar lykilhlutverkum.

Kvikmyndaskóli
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.
Starf framleiðandans er margbreytilegt og krefjandi og reynir á innsæi,
sköpunargáfu og ímyndunarafl engu síður en stjórnunarhæfileika, hæfileika í mannlegum samskiptum, skipulagshæfni og skilning á kostnaði,
áætlunum og samningum. Framleiðandinn leiðir allt framleiðsluferlið, þróar verkefnið, velur fólk
inn og ber mesta ábyrgð en hefur að sama skapi vald yfir verkefninu. Framleiðandinn hefur hvað
mestra hagsmuna að gæta til lengri tíma, enda yfirleitt eigandi kvikmyndaverksins og allra réttinda
sem því tengjast.
Leikstjórinn hefur listrænt vald og stýrir sjálfri framkvæmdinni þegar hafist er handa á
tökustað. Oft er leikstjóri einnig handritshöfundur og kvikmyndaverkið því sköpunarverk hans.
Leikstjóri og framleiðandi þurfa að eiga gott samstarf ef hlutirnir eiga að ganga upp og mikilvægt er
fyrir þann sem stefnir að því að verða leikstjóri að hafa innsýn í starf framleiðandans og skilja vel feril
kvikmyndar frá hugmynd til dreifingar, rétt eins og framleiðandi þarf að skilja vel hlutverk leikstjórans.
Í Leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands tvinnast saman þessir tveir undirstöðuþættir
í kvikmyndagerð. Nemendur læra á tveimur árum að tileinka sér viðurkenndar aðferðir og vinnubrögð
í framleiðslu og leikstjórn og öðlast mikilvæga reynslu við að framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum.
Rík áhersla er lögð á leikstjórnarþáttinn og á hverri önn eru áfangar sem leiddir eru af reyndum og lærðum kvikmyndaleikstjórum. Þannig ná leikstjórnarnemarnir að byggja upp
hæfni til að leikstýra verkefnum sínum og á endanum gera útskriftarmynd sem á að geta
komið þeim á framfæri og helst komast inn á stuttmyndahátíðir, hérlendis og erlendis.
Jafnframt eru í kennsluskrá námskeið í undirstöðuþáttum kvikmyndagerðar, þ.m.t. handritsgerð, myndræn frásögn og kvikmyndasaga, auk þess sem nemendur fá grunnkennslu í tækjanotkun, þjálfun í aðstoðarleikstjórn og framleiðslustjórn, leiðbeiningar við að koma sér á framfæri og að hasla sér völl á vinnumarkaðnum að námi loknu.
Að loknu tveggja ára námi hafa nemendur sem útskrifast af Leikstjórnar- og framleiðsludeild öðlast
hæfni í listrænni stjórn kvikmyndaverka, 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
Deildarforseti Leikstjórnar- og framleiðsludeildar
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LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA
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Einar Orri Pétursson
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Grétar Magnús Grétarsson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

Kviksyndi

Heimildamyndin „Kviksyndi“ fjallar um fátækt á Íslandi og það að ná
ekki endum saman. Með heimildamyndinni er ætlunin að opna augu
fólks fyrir því að hér á landi fyrirfinnst fátækt í miklu meira mæli en
stjórnvöld viðurkenna.

Brotherhood

Þegar Evan lendir í vandræðum meðal hættulegra manna, leitar hann
hjálpar bróður síns. Þegar hann neitar honum um hjálp, tekur Evan
ákvörðun sem hann sér eftir.

Höf: Annetta Ragnarsdóttir

Höf: Einar Orri Pétursson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

FÖRIN

Hver erfir hvað? Hvað gerist þegar fyrri eiginkona hins látna gengur á
núverandi ekkju í jarðarför? Stundum fer bara allt úrskeiðis.

SJÚKDÓMARINN

Hálaunaður karlmaður missir allt í lífinu vegna drykkjuskapar. Hann
fær láglaunastarf en lendir þar í manneskju sem gerir honum lífið leitt.

Höf: Georg Erlingsson

Höf: Grétar Magnús Grétarsson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

FLEYGUR

Blær í skógi skemmtigarðsins, syngur skáldið.

hugfanginn

Hvernig á maður sem hvorki sér né heyrir að elska? Auðvelt, bara
alveg eins og allir aðrir. Ástarþríhyrningur sem er öllum í hag.

Höf: Hulda Rún Rúnarsdóttir

Höf: Jónbjörn Birgisson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

PARAPHRENIA

Is someone coming for him? Do the paranoids have real enemies?

Höf: Jóhann Einar Björnsson
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SKAPANDI TÆKNI
ÚTSKRIFT HAUST 2014

vikmyndagerð byggist á samstarfi ólíkra einstaklinga.
Markmiðið er að skapa upplifun þar sem áhorfendur
gleyma stað og stund og til þess að það takist þarf kvikmyndagerðin að vera „ósýnileg“. Oft er þetta sérstaklega hlutskipti tæknifólks sem hefur öðlast þá færni og þann skilning sem
þarf til að skapa sannfærandi veröld sem heltekur áhorfandann.

K

Nám í Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára. Tæknisviðið
hefur verið byggt upp í kringum þrjú grunnfög; kvikmyndatöku,
klippingu og hljóð en verið er að innleiða fjórða grunnfagið sem
við köllum myndbreytingu (visual effects). Jafnframt sækja nemendur ýmsa stoðáfanga, s.s. leikmyndagerð, listasögu, litaleiðréttingu og ljósmyndun. Þar að auki eru sameiginleg kjarnafög eins og kvikmyndasaga,
grunntækninámskeið og myndræn frásögn.
Nemendur vinna fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir, kynningarmyndir, stutttmyndir, endurgerð á senu, ljóðrænar myndir án orða og
„pilot“ í samstarfi við fagfólk. Útskriftarmyndin er svo í formi stuttmyndar sem hægt er
að nota til að koma sér á framfæri í „bransanum“ eða til sýninga á stuttmyndahátíðum
hérlendis og erlendis. 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.
Reynslan hefur sýnt að mikil eftirspurn hefur verið eftir fólki með góðan tæknibakgrunn á
vinnumarkaðnum.
Nám við Kvikmyndaskóla Íslands er góður undirbúningur fyrir hvern þann vettvang sem fólk
velur sér. Skapandi tækni hentar einstaklingum sem elska að nota tækni og tæknibúnað til
að vinna á skapandi hátt. Nálgist nemandi námið af metnaði og samviskusemi uppsker
hann ríkulega. Þeir geta sem vilja.
Ólafur Fannar Vigfússon
Deildarforseti Skapandi tæknideildar
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SKAPANDI TÆKNI

Atli Karl Bachmann
Elmar Snær Hannesson
Hallgrímur Jóhann Hallgrímsson

Leiðbeinendur

Guðmundur Arnar Guðmundsson
Anton Máni Svansson
Árni Filippusson
Kjartan Kjartansson
Sigurbjörg Jónsdóttir
Steinþór Birgisson
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SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

ÁN TITILS

Í köldu Norður-Atlantshafinu er fjöldinn allur af náttúruperlum sem fáir
einstaklingar hafa nýtt sér. Einn ákveðinn hópur manna er að nýta sér
þessi náttúruöfl, en þeir hafa enga stjórn yfir þeim.

lucas

Myndin er um hann Lucas sem er að reyna að bjarga unnustu sinni
áður en það er of seint.

eggjandi

Hvort kom á undan, eggið eða hænan?

Höf: Atli Karl Bachmann

Höf: Elmar Snaer Hannesson

Höf: Hallgrímur Jóhann Hallgrímsson
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HANDRIT / LEIKSTJÓRN
HAUST 2014

vikmyndagerð er hópvinna þar sem hópur fagfólks sameinar krafta sína og blæs lífi í orð á blaði,
orð sem í upphafi voru kannski ekki mikið meira en
óljós hugmynd í höfði handritshöfundar. Hugmynd þarf hins
vegar að þroskast og dafna svo úr verði heildstætt verk,
hæft til töku. Það ferli leiða handritshöfundur og leikstjóri.

K

Í Handrita- og leikstjórnardeild Kvikmyndaskóla Íslands er boðið
upp á nám þar sem áhersla er lögð á höfundinn í nemendum
okkar. Þetta er krefjandi tveggja ára nám þar sem nemendur takast
á við hlutverk höfundar í öllum helstu gerðum kvikmyndaverka, svo
sem í leiknum myndum, sjónvarpsþáttum, heimildarmyndum o.s.frv.
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 sitja þeir námskeið í öllum helstu undirstöðuatriðum kvikmyndagerðar
þ.á.m. framleiðslu og myndrænni frásögn, og fá auk þess grunnkennslu í tækni og
tækjanotkun.
Að loknu tveggja ára námi við Handrita- og leikstjórnardeild eiga nemendur að hafa öðlast
þann þroska og eiga auk þess að hafa nægan sjálfsaga til að sitja löngum stundum
við handritsskrif. Þeir hafa þá öðlast þá mikilvægu reynslu að hafa séð hugmyndir sínar
verða að alvöru verkum, bæði sem leikstjórar og handritshöfundar. Þeir útskrifast því sem
höfundar kvikmyndaverka.
Við útskrift bíður væntanlega skemmtilegur og spennandi starfsvettvangur í kvikmyndabransanum og eiga nemendur að vera vel nestaðir til að takast á við nýjar áskoranir í fagi
sínu, hvort sem það er gerð kvikmyndaverka upp á eigin spýtur, eða að starfa innan veggja
einhverra hinna fjölmörgu framleiðslufyrirtækja landsins. Svo eru alltaf einhverjir sem huga
á frekara nám.
Hrafnkell Stefánsson,
Deildarforseti Handrita- og leikstjórnardeildar
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LEIKLIST
ÚTSKRIFT HAUST 2014

ist leikarans felst í því að gera hið ósýnilega sýnilegt
og kristalla mannlegan sannleik sem snertir við okkur og
skapar töfra sem fangar áhorfandann og hrífur hann með
sér. Nemendur í leiklistardeild KVÍ læra grunntækni í listsköpun
leikarans sem þjálfar öguð vinnubrögð og næmni nemandans
fyrir kvikmyndir og leiksvið. Mikil áhersla er lögð á líkamlega
tækni, raddþjálfun, söng og líkamsmeðvitund til að finna styrkleika hvers og eins. Leiklistarnemar læra einnig undirstöðuatriði
kvikmyndagerðar; handritsgerð, framleiðslu, kvikmyndatöku,
hljóðvinnslu, klipp 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.

L

Kennarar deildarinnar koma úr röðum leikara, leikstjóra, söngvara, dansara, handritshöfunda 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 það er að fara strax
út í kvikmyndagerð, í framhaldsnám eða sérhæfa sig á einhverju sviði listgreinarinnar.
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, fyrir sviðslistir og skemmtanaiðnaðinn.
Í náminu er lögð mikil áhersla á sjálfstæði 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.
Sigrún Gylfadóttir,
Deildarforseti Leiklistardeildar
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Útskrift - HAUST 2014

LEIKLIST

Birkir Sigurjónsson
Grétar Már Garðarsson
Gunnar Marís Straumland Ólafsson
Kristín Ísabella Karlsdóttir
María Jimenez
Ríkey Konráðsdóttir
Sandra Helgadóttir
Þorbjörn Óli Árnason

Leiðbeinandi

Ágúst Guðmundsson
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ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

LEIKLIST

1%

Þetta er ekkert persónulegt. Þetta er bara „bisness“.

Hvað ef?

Hefurðu tekið ákvörðun og séð eftir henni? Hefurðu horft til baka og
viljað breyta einhverju sem þú gerðir? Hefurðu einhvern tímann hugsað hvernig líf þitt væri ef þú hefðir gert eitthvað öðruvísi? Hefurðu
hugsað... Hvað ef?

Höf: Birkir Sigurjónsson

Höf: Grétar Már Garðarsson
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ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

LEIKLIST

Imagery of Esuba

The interpretation of dreams within consciousness, unconsciousness and subconscious formed by memories, experiences, fears
and desires of a woman who was sexually abused and can’t
relate with men and live normally in her sad reality life. She
seeks help in God and men but it does not seem to fulfill her
desires or cover her past memories and fears.

Höf: Gunnar Marís Straumland Ólafsson
Maria Jimenez

Óskilamunir

Höf: Kristín Ísabella Karlsdóttir

Róbert er fremur týndur persónuleiki í leit að ást og umhyggju. Hann
ákveður að taka af skarið og reyna að tengjast fólki. Jenný verður þá
fyrir valinu og samband þeirra þróast þrátt fyrir afar einkennilegar
aðstæður. Óskilamunir er stuttmynd um ólíkar persónur sem finna sig
og týna sér í hvort öðru.
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ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

LEIKLIST

missionið

Freyja og Baldur keyra um götur Reykjavikur í leit að grasi, en brjálaðir
dópsalar, löggur og geimeðlur eru aldrei langt undan. Guð Blessi
Ísland.

Litla hetjan

Ung einstæð móðir reynir að gera allt til þess að langveikur sonur
hennar fái lækningu við veikindum sínum en það er þrautinni þyngra.
Þarna er verið að rannsaka mannlegt eðli og þær hræðilegu gjörðir
sem mannfólkið gerir.

Höf: Ríkey Konráðsdóttir
Þorbjörn Óli Árnason

Höf: Sandra Helgadóttir
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KVIKMYNDATAKA / MYNDVINNSLA: 2. ÖNN

SKAPANDI
TÆKNI

BREAKFAST

Höf: Ásgeir Logi Axelsson
Kona situr við lestur en fljótlega verða hlutirnir
skrítnir og ekki er allt sem sýnist.

BREAKFAST

Höf: Eva Rut Hjaltadóttir
Ungt par hættir saman og taka þau því hvort á
sinn hátt.

BREAKFAST

Höf: Garðar Ólafsson
Breakfast myndin mín fjallar um ungan mann sem
leikur sér á hverjum degi í húsi sem hann bjó í en
það brann og faðir hans lést í brunanum. Hann
sér faðir sinn ennþá en faðir hans sér hann ekki,
hann notar myndavélina sem pabbi hans átti, til
að reyna taka myndir af honum, en ekkert sést á
myndunum.

MORGUNN (BREAKFAST)

Höf: Haukur Hreiðar Steingrímsson
Maður vaknar að morgni til og fær sér kaffi.
Undarlega hlutir gerst þegar hann situr og les
blöðin.
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KVIKMYNDATAKA / MYNDVINNSLA: 2. ÖNN

SKAPANDI
TÆKNI

KORN (BREAKFAST)

Höf: Jared Guðni Gerhardsson
Eftir franska ljóðinu Morgunverður. Móðir og
dóttir lifa í tvenns konar heimum. Myndin fjallar um
samskiptaleysi og morgunmat.

BREAKFAST

Höf: Ragnar Ingi Magnússon
Mynd án orða.

JUST A LITTLE LOVE STORY (BREAKFAST)
Höf: Sigríður Björk Sigurðardóttir

Tvær týndar sálir í leit að hvor annarri. Önnur trúir,
hin ekki.
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LEIKIN SJÓNVARPSMYND
Sameiginlegt á milli deilda og anna

matarboðið (hópur 1)

Sena byggð á kvikmyndinni „Supper“. Vinahópur í háskóla heldur kvöldverðarboð og fær óvæntan gest.

Leikstjórn:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Framleiðandi:

Arnar Benjamín Kristjánsson
Framleiðslustjóri og aðstoð við framleiðslu:

Ingibjörg Guðmundsdóttir

Grip:

Halldór Pétur Hilmarsson
Unnur Elísa Jónsdóttir
Haukur Karlsson
Jón Grétar Jónasson
Rakel R. Ingimundardóttir
Jóhann Scott Sveinsson

Ljós:

Rakel R. Ingimundardóttir
Joseph C. Muscat
Aríel Jóhann Árnason
Hafór Ingi Garðarsson
Jóhann Scott Sveinsson
Jón Grétar Jónsson
Unnur Elísa Jónsdóttir

Hljóð:
Aðstoð við framleiðslu:

Matthías Kristinsson

Aðstoðarleikstjóri:

Kari Hjaltested

Ragnar Ingi Magnússon
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Ásgeir Logi Axelsson
Eva Rut Hjaltadóttir
Leiðbeinandi:

Myndataka:

Aríel Jóhann Árnason
Hafþór Ingi Garðarsson
Halldór Pétur Hilmarsson
Haukur Karlsson
Ragnar Ingi Magnússon
Ásgeir Logi Axelsson
Eva Rut Hjaltadóttir
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Leiðbeinandi:

Jonathan Devaney

Björn Viktorsson
Hár & förðun:

Eva Rún
Sandra Gunnarsdóttir
Björk Magnúsdóttir
Alexandra Eir
Leikmynd:

Garðar Ólafsson
Haukur Heiðar Steingrímsson
Jared Guðni Gerhardsson
Kristján Ingi Valgeirsson

Leikarar:

Jóhann G. Jóhannsson
Björg Ólöf Þráinsdóttir
Hjalti Þór Ólafsson
Kolbrún Völkudóttir
Róbert Orri Pétursson
Sigmar Ingi Sigurgeirsson

Leiðbeinandi:

Ásta Björk Ríkharðsdóttir

Leiðbeinandi:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason
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Skrifta:

Agla Sól Mikaelsdóttir
Handrit:

Haraldur Bender
Ólafur Einar Ólafarson
Róbert Keshishzadeh Linduson

LEIKIN SJÓNVARPSMYND
Sameiginlegt á milli deilda og anna

matarboðið (hópur 2)

Sena byggð á kvikmyndinni „Supper“. Vinahópur í háskóla heldur kvöldverðarboð og fær óvæntan gest.

Leikstjórn:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason

Leikarar:

Framleiðslustjóri og aðstoð við framleiðslu:

Erlendur Eiríksson
María Lovísa Guðjónsdóttir
Linda Björg Guðnadóttir
Sara Rut Arnardóttir
Andri Freyr Sigurpálsson
Þorsteinn Pétur Manfreðsson

Aðstoð við framleiðslu:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason

Framleiðandi:

Arnar Benjamín Kristjánsson
Hákon J. Helgason

Leiðbeinandi:

Marteinn Knaran Ómarsson

Grip:

Marteinn Knaran Ómarsson

Haukur Karlsson
Unnur Elísa Jónsdóttir
Joseph C. Muscat
Aríel Jóhann Árnason
Hafþór Ingi Garðarsson

Skrifta:

Hljóð:

Aðstoðarleikstjóri:

Aron Þór Leifsson

2. aðstoðarleikstjóri:

Andri Örn Hjartarson

Myndataka:

Jóhann Scott Sveinsson
Joseph C. Muscat
Rakel R. Ingimundardóttir
Garðar Ólafsson
Haukur Heiðar Steingrímsson
Unnur Elísa Jónsdóttir
Jón Grétar Jónasson
Jared Guðni Gerhardsson
Kristján Ingi Valsson
Leiðbeinandi:

Jonathan Devaney

Jared Guðni Gerhardsson
Kristján Ingi Valgeirsson
Garðar Ólafsson
Haukur Heiðar Steingrímsson
Leiðbeinandi:

Björn Viktorsson
Hár & förðun:

Hlín
Silja

Leikmynd:

Ásgeir Logi Axelsson
Eva Rut Hjaltadóttir
Ragnar Ingi Magnússon
Sigríður Björk Sigurðardóttir

27

Leiðbeinandi:

Ásta Björk Ríkharðsdóttir
Ljós:

Jón Grétar Jónasson
Halldór Pétur Hilmarsson
Aríel Jóhann Árnason
Hafþór Ingi Garðarsson
Haukur Karlsson
Jóhann Scott Sveinsson
Halldór Pétur Hilmarsson
Rakel R. Ingimundardóttir
Handrit:

Haraldur Bender
Ólafur Einar Ólafarson
Róbert Keshishzadeh Linduson

ALLAR
DEILDIR

LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN

l Æstur

Höf: Andri Örn Hjartarson, Gunnar Már Halldórsson, Kolfinna Hagalín
Hlöðversdóttir og Stefán Arnar Pétursson.
Ungur maður vaknar læstur inn í æskuherberginu sínu.
Hann reynir að komast þaðan út með hjálp ókunnugs
manns en ekki er allt sem sýnist.

NÁTTÚRA

Höf: Andrea Ýr Gústavsdóttir, Berglind Róbertsdóttir, Hafsteinn Gunnar
Hafsteinsson, Marteinn Knaran Ómarsson og Ólöf Birna Torfadóttir.
Ísland er yndisfögur náttúruperla en víðsvegar leynast
hætturnar. Hvort sem það er magnþrungin náttúran eða
ókunnugur maður á næsta bar.

Þokast nær

Höf: Ingibjörg Guðmundsdóttir, Regína Ösp Guðmundsdóttir, Bjarni
Svanur Friðsteinsson, Andri Geir Torfason og Lára Magnúsdóttir.
Ferðalag Daníels í gegnum þokuna tekur á hann.
Minningar ásækja hann á leið sinni og neyða hann til
að gera upp fortíðina.

eva

Höf: Berglind Halla Elíasdóttir, Haukur Elís Sigfússon, Hákon J. Helgason og Úlfar Örn Kristjánsson.
Einangrun og einmanaleiki. Heimurinn er að farast og
þetta er mögulega þeirra síðasti séns á ástinni.
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ALLAR
DEILDIR

LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN

til kirkju

Höf: Aron Thor Leifsson, Ársaell Rafn Erlingsson, Sindri Valþórsson og
Sturla Óskarsson.
Ferðalag tveggja æskufélaga í brúðkaup vinar síns.

myrra

Höf: Joshua Ásberg O´Neill, Matthías Kristinsson og Bryndís Haraldsdóttir.
Í myrkum og draumkenndum heimi stendur ung kona á
tímamótum er hún tekst á við fortíðardrauga sína.

kalli

Höf: Tómas Orri Miller, Halla Kari Hjaltested, Magnús Ingvar Bjarnason
og Sigurður Traustason.
Þegar Kalla er boðið í partí hjá Hemma félaga sínum
endar ekki allt eins vel og hann óskaði eftir.
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ALLAR
DEILDIR

ENDURGERÐ Á SENU: 3. ÖNN

THE SHINING

Höf: Haraldur Bjarni Óskarsson, Halldór Pétur Hilmarsson, Hafþór Ingi Garðarsson,
Róbert Keshishzadeh Linduson og María Lovísa Guðjónsdóttir.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni THE SHINING.

SIGNS

Höf: Atli Þór Einarsson, Joseph C. Muscat, Andri Freyr Sigurpálsson, Linda Björg
Guðnadóttir og Rósa Grímsdóttir.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni SIGNS.

DRIVE

Höf: Sveinbjörn Óli Ólason, Haukur Karlsson, Björg Ólöf Þráinsdóttir, Sunna Mjöll
Valdimarsdóttir og Sigmar Ingi Sigurgeirsson.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni DRIVE.

NO COUNTRY FOR OLD MEN

Höf: Andri Már Halldórsson, Unnur Elísa Jónsdóttir, Aríel Jóhann Árnason, Hjalti Þór
Ólafsson, Róbert Orri Pétursson og Kristmundur Karl Steinason.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni NO COUNTRY FOR OLD MEN.

THE EYE

Höf: Haraldur Gunnar Bender, Jón Grétar Jónasson, Tumi Bjartur Valdimarsson, Kolbrún
Völkudóttir, Sara Rut Arnardóttir og Barði Guðmundsson.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni THE EYE.

AMERICAN PSYCHO

Höf: Ólafur Einar Einarsson, Þorsteinn Pétur Manfreðsson, Atli Friðbergsson, Jóhann
Scott Sveinsson og Rakel Rósa Ingimundardóttir.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni AMERICAN PSYCHO.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

HEIMILDARMYNDIR: 3. & 4. ÖNN

SKAPANDI
TÆKNI

TÖRNER

Höf: Georg Erlingsson Merritt
Að snúa lífi sínu við getur verið erfitt. Sumir
þurfa að ganga ansi langt til að komast aftur heim.
Törner er heimildarmynd um viðsnúning á lífinu eftir
hræðilega reynslu.

BÓKIN

Höf: Halldór Pétur Hilmarsson
Ari Gísli Bragason, eigandi bókaverslunarinnar
Bókin, á horni Klapparstígs og Hverfisgötu, segir
okkur í stuttu máli frá versluninni.

aron

Höf: Haukur Karlsson
Við fáum að kynnast Aroni Teitssyni, einum besta
kraftlyftingamanni á landinu í gegnum fjölskyldu,
vini og hann sjálfan. Aron hefur tekið þátt í tveimur
heimsmeistarakeppnum og hefur hlotið verðlaun í
þeim báðum.

VÆNTINGAR

Höf: Jón Grétar Jónasson
Haukur Hilmarsson er fyrrum vinnufélagi og vinur.
Síðustu níu ár hafði ég aðeins frétt af honum eins
og allir aðrir, í gegnum fjölmiðla.
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

LOKAVERKEFNI: 3. ÖNN

JÓLABARNIÐ

Höf: Barði Guðmundsson
Hekla Mist (7) er dóttir efnaðra hjóna. Henni er
rænt á jólanótt af Kertasníki og bræðrum hans.
Þeir heimta lausnargjald. Hekla Mist upplifir margt
áhugavert heima hjá jólasveinunum.

SÍSÍ FrÍKAR ÚT
Höf: Haraldur Bender

Skjöldur lendir upp á kant við hverfishrottann sem
heimtar að hann borgi skuld fyrir næsta föstudag.
Með drauma um frægð og frama, býr hann til youtube myndband sem á að koma honum á stjörnuhimininn. Eitt leiðir af öðru og Skjöldur fær meira
en hann ræður við.

MAGNum oPUS

Höf: Kristmundur Karl Steinason
Ingi er ungur, óviss og latur rithöfundur sem kemst
að því að hann er dögum frá því að missa af
skilafresti á smásögu til útgefanda. Hann reynir
hvað sem er til að fá hugmynd og skila á síðustu
stundu.

SÁL

Höf: Ólafur Einar Ólafarson
Töffari sem á í erfiðleikum segir sálfræðingi sínum
sögur af viðburðaríkum veislukvöldum.
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

LOKAVERKEFNI: 3. ÖNN

Flamingó í Flórída
Höf: Róbert Keshishzadeh

Vitavörður situr bólstraður í miðjunni á vítahring
sem virðist ætla engan enda að taka. Í einangruninni leitar hann í gegnum minningar og drauma í
von um að finna lykil að rót vandans.

Kemur enginn til dyra?
Höf: Rósa Grímsdóttir

Kolsvört gamanmynd um þrjá litríka æskuvini sem
gera dyraat, sem tekur óvænta stefnu eftir að
enginn kemur til dyra og þeir eru beðnir um hjálp
við að ná íbúanum út.

Einn dag í einu
Höf: Sunna Mjöll

Einn dagur í lífi stelpu. Hún vaknar eins og venjulega og man síðan eftir því að hún þarf að tala á
fundi. Kvíði og annað fylgir.

Lögmál Jóla

Höf: Tumi Bjartur Valdimarsson
Nútíma jólasaga sem fjallar um söguhefðir okkar,
ímyndunarafl barna og togstreitu fjölskyldna á
þessum annasama tíma árs.
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ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

VIÐBÚINN

Höf: Ásgeir Logi Axelsson
Maður gerir sig tilbúinn til að fara á stefnumót.
Hann lagar hár og gerir allt tilheyrandi og heldur
af stað.

ÁN TITILS

Höf: Eva Rut Hjaltadóttir
Stelpa sem leiðist að hangsa heima hjá sér
ákveður að fara út. Hún tekur með sér sverðið sitt
því að það er geðveikt kúl.

ÁN TITILS

Höf: Garðar Ólafsson
Myndin fjallar um dag í lífi útigangsmanns, hann
sefur á götunni inni í húsasundi í Reykjavík og biður
til guðs á hverjum degi um betra líf. Hann borðar
upp úr ruslinu og safnar peningum í gamla dós.

Jaakko Eino Kalevi - JEK
Höf: Haukur Hreiðar Steingrímsson

Kona í sjálfsmorðshugleiðingum er búin að missa
heyrnina, en eftir áfallið, þá finnst henni einhver
vera elta hana.
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ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

RegnBauga: Fjóla og Veggurinn
Höf: Jared Guðni Gerhardsson

Teiknimynd um Fjólu og regnbogastelpuna Baugu.
Þær ferðast inn í hugarheim Fjólu. Þar finna þær
fyrir múrvegg, sem skiptir þeim heimi í tvennt.

Fröken Bleik

Höf: Knútur Haukstein Ólafsson
Einmana og bitur nunna sem getur ekki sleppt taki
af fortíðinni leitar til æðri máttarvalda á tímum vonleysis og glötunar. Ljósin eru slökkt, ljósin eru kveikt
og skyndilega verður breyting.

draumur

Höf: Ragnar Ingi Magnússon
Kvikmyndatöku- og hljóðvinnslumynd.

LOVE

Höf: Sigríður Björk Sigurðardóttir
Barnið sem býr innra með þér er einlægt og frjálst.
Leyfðu því að skína og dansa með þér í gegnum
lífið.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

STUTTMYNDIR: 3. ÖNN

hugheimur

Höf: Andri Már Halldórsson
Þessi mynd er tilraun leikstjórans til að skyggnast inn í flókinn
hugarheim sjúklings á geðdeild.

SMILE

Höf: Atli Þór Einarsson
Í heimi þar sem öllum er skyldugt að bera brosgrímur
allan sólahringinn er lítið um alvöru bros. Fólk sinnir sínum
daglegu skyldum þegjandi og hljóðalaust án samskipta
og tilfinninga. Þegar einn maður ákveður að brjótast út úr
rútínunni og synda á móti straumnum hefur það ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér.

steinar

Höf: Haraldur Bjarni Óskarsson
Það er kyrr en kaldur nóvembermorgun í kirkjugarði í miðbæ
Reykjavíkur. Í garðinum starfar Alex, rólegur drengur í
rólegu starfi. Gestir garðsins eru margir en fyrir honum
stendur einn þeirra alltaf upp úr.

f = H2C4

Höf: Sveinbjörn Óli Ólason
Hvað gerist þegar allar leiðir virðast lokaðar? Jón er
skuldum vafinn og leitar til gamals vinar síns, Kára sem
endar með uppgjöri þeirra á milli.

FJÖLKAMERUÞÁTTUR: 3. ÖNN

LAndssöfnun ljósopsins
Höf: Andri Már Halldórsson, Atli Friðbergsson, Atli Þór Einarsson,
Haraldur Bjarni Óskarsson og Sveinbjörn Óli Ólason.

Að þessu sinni hafa nemendur áfangans ákveðið að
halda landssöfnun til styrktar Kvikmyndaskóla Íslands og
fengu þeir sprelligosann Gunnar á Völlum með sér í lið.
Skrautlegur þáttur með fjölbreyttum atriðum sem skilur fólk
eftir í góðu skapi.
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LEIKSÝNING: 2. ÖNN

STRAND

LEIKLIST

Nemendur 2. annar Leiklistardeildar Kvikmyndaskóla Íslands frumsýna leikritið STRAND
mánudaginn 8. desember í Kópavogsleikhúsinu Funalind 2, Kópavogi kl 19:00 og
21:00. Handritið var unnið í leiksmiðju leikaranna og nemenda á 3. önn í Handrita- og
leikstjórnardeild undir leiðsögn Hlínar Agnarsdóttur. Leikstjóri er Rúnar Guðbrandsson.

2. önn leiklist:
Bolli Bjarnason Knútur Haukstein Ólafsson Ragnar Gabríel Ragnarsson Svanur Pálsson
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emendur og starfsfólk mættu fullir af gleði og ákafa
þessa haustönn 2014. Við hófum önnina í nýju glæsilegu húsnæði að Grensásvegi 1 sem hefur sinn
sjarma og mikið af möguleikum. Við fögnuðum nýjum byrjunum en
kvöddum í senn þær Heiði Maríu Rúnarsdóttur, formann Kínema og
Margréti Buhl, varaformann og viljum við þakka þeim fyrir vel unnin
störf.

N

Í byrjun annar var öllum boðið í paintball og tekið var vel á móti
33 nýnemum sem reyndust harðir í horn að taka og gáfu ekkert
eftir. Kínema tók svo upp á því að opna facebook síðu þar sem
haldið er utan um allar tilkynningar og almennar ábendingar til þess að auka skilvirkni á
milli nemenda og nemendaráðs. Bjórkvöld voru haldin á Kínema með góðum undirtektum
og að sjálfsögðu á okkar eina og sanna Lebowski Bar sem hefur verið okkur til halds og
trausts. Við slógum upp í óvenjulega Halloween veislu á sprautuverkstæði og skemmtu allir
sér konunglega.
Í lok annar var svo farið aftur á heimavöllinn fræga, Lebowski Bar og haldið eitt allsherjar
WRAP partý þar sem nemendur komu saman og fögnuðu áfanganum sem náðst hafði á
liðinni önn.
Kínema vill óska öllum útskriftarnemum til hamingju með útskrift og góðs gengis út í hinum
stóra heimi. Við hin sjáumst svo hress og kát á nýju ári.
Haraldur Gunnar Bender,
Formaður Kínema
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TIL HAMINGJU

ÚTSKRIFTARNEMAR
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