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ÆTLAR ÞESSU ALDREI AÐ LINNA?
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E

nn berast fréttir af sigrum íslenskra kvikmyndagerðarmanna á
alþjóðavettvangi. Þetta er í raun og veru löngu komið út fyrir allt
sem eðlilegt getur talist. Er Ísland í tísku, eða erum við virkilega
svona frábær? Eða eru aðrir þættir ráðandi í þessu samhengi?

Ef við skoðum þær myndir sem hafa verið að gera það gott erlendis, þá
verður okkur fljótt ljóst að þær eiga ýmislegt sameiginlegt, þótt sannarlega
megi einnig finna margt sem skilur þær að. Við erum fyrst og fremst að tala
um Hrúta Gríms Hákonarsonar, Þresti Rúnars Rúnarssonar og Fúsa Dags
Kára. Reyndar má segja að upptakturinn hafi verið gefinn árið 2014 með
Hross í oss eftir Benedikt Erlingsson. Þessar myndir hafa allar sópað að sér
verðlaunum erlendis, bæði stórum og smáum. Sennilega verður árið 2015
talið með merkari árum í íslenskri kvikmyndasögu, árangur fyrrnefndra
mynda er aðdáunarverður. Auðvitað gæti ég bætt Everest Baltasars Kormáks
við, sú mynd er sannarlega stórvirki og glæsilegur vitnisburður um íslenska tæknivinnu og hugvit á heimsmælikvarða, vinnu sem verðskuldar Óskar, án nokkurs vafa. En Baltasar er kannski ekki dæmigerður
íslenskur kvikmyndaleikstjóri, hann syndir mestmegnis í djúpu lauginni og gerir það með stæl.
En þetta er ekki eintóm glansmynd. Það verður ekki framhjá því litið að engin umræddra mynda hefur
beinlínis slegið í gegn í kvikmyndahúsum hér á landi (ég undanskil Everest), þótt aðsókn að Hrútum hafi
sannarlega verið ásættanleg , vel yfir 20 þúsund áhorfendur. Hvað veldur? Er smekkur okkar annar en
þeirra sem vit hafa á erlendis? Hefur þetta með innihaldið að gera eða eru það efnistökin? Er gjá á
milli smekks almennings og þeirra sem telja sig sérfræðinga í greininni? Eða höfum við bara ekki áhuga
á „listrænni“ tilvistarkreppu á landsbyggðinni og vandræðagangi á mölinni? Auðvitað eiga þessar
myndir sitt trygga „fastafylgi“, en það er bara ekki nógu stórt til að bera útgerðina. Það er auðvitað
umhugsunarefni hvort við þurfum ekki einnig að framleiða myndir sem fyrst og fremst eru stílaðar á
íslenska áhorfendur og ná að stærstum hluta að bera sig á heimamarkaði? En það er svo sem ekki á
vísan að róa í markaðsfræðum kvikmyndanna. Höfundar fyrrnefndra verðlaunamynda, sem nóta bene
eru allir ungir karlmenn af nýjustu kynslóð íslenskra kvikmyndaleiksjóra, eru allir velmenntaðir í faginu
og útskrifaðir úr toppskólum í Danmörku og Tékklandi (ég undanskil Benedikt og Baltasar sem eru báðir
menntaðir leikarar). Við eigum sannarlega einvalalið ungra kvikmyndaleikstjóra og full ástæða til að líta
björtum augum til framtíðar, þ.e.a.s. ef...
„Efin“ eru nefnilega mörg. Íslenskir kvikmyndagerðarmenn eru margbúnir að sýna hvers þeir eru
megnugir, þeir eru margbúnir að sýna fram á hversu góð fjárfesting það er fyrir stjórnvöld að styðja við
bakið á þeim og gera þeim kleift að sinna starfi sínu við mannsæmandi aðstæður. Og hér er ég ekki
bara að tala um leikstjóra og fólkið í brúnni, heldur alla sem vinna við gerð kvikmynda hér á landi. Við
megum hvergi slaka á, nú er lag sem aldrei fyrr og við verðum að nýta meðbyrinn. Við erum að byggja
upp kynslóð frábærra listamanna og einvala tækniliðs og það er ekki síst fyrir tilstuðlan Kvikmyndaskóla
Íslands. Það er vart lengur gerð sú kvikmynd á Íslandi þar sem nemendur KVÍ koma ekki við sögu. Þess
vegna þurfa stjórnvöld einnig að hlúa að menntuninni, ungviðinu, framtíðinni.
Það eina sem skyggir á fölskvalausa gleði okkar yfir sigrum á alþjóðavettvangi er rýr hlutur kvenna
við gerð umræddra verðlaunaverka. Þó megum við ekki gleyma hlut kvenna eins og afrekskonunnar
Elísabetar Ronaldsdóttur, auk þess sem konur eru áberandi í framleiðsluteymum myndanna. En við
bíðum þess með óþreyju að okkur berist fréttir af sigrum kvenhöfunda og – leikstjóra á alþjóðavettvangi.
Vonandi verður árið 2016 ár stelpnanna. Og ef ekki árið 2016, þá 2017 og öll hin árin sem á eftir
koma.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ
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LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA
ÁVARP DEILDARFORSETA

leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands tvinnast
saman tveir undirstöðuþættir kvikmyndagerðar. 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.

Í

Eitt aðalsmerki deildarinnar er hversu mikið nemendur fá að spreyta sig
verklega. Á hverri önn skila nemendur af sér allnokkrum verkefnum sem
þeir hafa leikstýrt og framleitt og kallast sú vinna mjög vel á við fyrirlestra
og hinn bóklega þátt námsins. Eftir því sem á líður námið myndast því sterk
undirstaða þekkingar og verkvits sem mun nýtast nemendum á víðtækan
hátt eftir að námi lýkur og næsta skref tekur við.
Flestir vita að leikstjórinn hefur listrænt vald yfir kvikmyndaverki sínu og stýrir sjálfri framkvæmdinni
þegar hafist er handa á tökustað. Oft er leikstjóri einnig handritshöfundur og kvikmyndaverkið því
sköpunarverk hans.
Starf framleiðandans þekkja hins vegar ekki allir, en það er afar fjölbreytt og krefjandi og reynir á
innsæi, sköpunargáfu og ímyndunarafl engu síður en stjórnunarhæfileika og hæfileika í mannlegum
samskiptum. Framleiðendur þurfa að tileinka sér 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 einna mestra
hagsmuna að gæta til lengri tíma, enda yfirleitt eigandi kvikmyndaverksins og allra réttinda sem
því tengjast.
Að læra inn á bæði starf leikstjórans og framleiðandans er verðmæt þjálfun. 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.
Rík áhersla er lögð á leikstjórnarþáttinn í náminu 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 komist inn á stuttmyndahátíðir, hérlendis og erlendis.
Þau sem geta sjálf framleitt og leikstýrt verkefnum eru fær um að vinna sjálfstætt og keyra sín
verkefni áfram og eru ekki síður eftirsóknarverð í mörg störf innan veggja framleiðslufyrirtækja,
sjónvarpsstöðva og dreifingaraðila. Þau geta einnig nýtt kunnáttu sína á öðrum starfsvettvangi
þar sem óskað er sjálfstæðra vinnubragða, þekkingu á áætlanagerð, skipulagi og verkstjórn.
Útskrifaðir nemendur frá deild leikstjórnar og framleiðslu 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 möguleikar á framhaldsnám erlendis eftir útskrift frá Kvikmyndaskóla Íslands.
Hlín Jóhannesdóttir
Deildarforseti Leikstjórnar- og framleiðsludeildar
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FYLGDU KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

Á VEFSÍÐUM OG SAMFÉLAGSMIÐLUM

KVIKMYNDASKOLI.IS / ICELANDICFILMSCHOOL.IS
Kvikmyndaskóli Íslands rekur öfluga vefsíðu með fréttum af öllu því helsta sem fer fram í skólanum en á heimasíðunni
geturðu einnig kynnt þér kvikmynda- og leiklistarnámið frá A til Ö. Við erum ávallt að skoða eigin síðu með tilliti til þess
að bæta og gera betur. Kíktu á okkur á kvikmyndaskoli.is (eða icelandicfilmschool.is ef þú vilt kynna þér námið á ensku).

KVIKMYNDASKÓLI ÍSLANDS / ICELANDIC FILM SCHOOL
Fáar stofnanir eru eins virkar á þessum vinsæla samfélagsmiðli og Kvikmyndaskóli Íslands. Við uppfærum nemendur,
starfsfólk og áhugasama um allt það sem er að gerast í kvikmyndaheiminum hérlendis sem og erlendis. Að auki færum
við reglulega fréttir af því sem fer fram innan skólans, hvort sem um almennt skólalíf er að ræða eða kvikmyndagerð. Við
stærum okkur af útskrifuðum nemendum sem eru sífellt að koma okkur á óvart með glæsilegum verkefnum sem þeir standa
að baki eða eru þátttakendur að. Verið hjartanlega velkomin á facebook síðu skólans. Síðan á sér enska hliðstæðu
sem þjónar öllum þeim sem ekki tala íslensku, hérlendis og erlendis. Kíktu á okkur á facebook.com/kvikmyndaskoli eða
facebook.com/icelandicfilmschool.

@IFS_NEWS
Kvikmyndaskóli Íslands hefur hleypt af stokkunum twitter fréttaveitunni IFS news. Þar birtast á hverjum degi
fréttir af kvikmyndagerð úr öllum heimsálfum. Markmiðið er að vera með fingurinn á púlsinum á mörgu af
því helsta sem er að gerast í kvikmyndaiðnaðinum, heiminum og gefa nemendum, starfsfólki, vinum og
velunnurum skólans tækifæri til að víkka sjóndeildarhring sinn. Að auki söfnum við upplýsingum um alþjóðlega
strauma og stefnur til að nýta við þróun skólastarfsins. Fylgdu okkur: @ifs_news.

ICELANDIC_FILM_SCHOOL
Kvikmyndaskóli Íslands er kominn á instagram en þar má finna úrvals myndefni af skólalífinu og kvikmyndagerð
nemenda. Við hvetjum alla áhugasama til þess að fylgja skólanum á instagram til þess að fá nasasjón af öllu því helsta
sem þar fer fram. Kíktu á icelandic_film_school.

CASTING.IS
Vefurinn casting.is var útbúinn fyrst og síðast til þess að þjóna greininni - vinna að því stóra markmiði að gera kvikmyndagreinina sem öflugasta í íslensku og erlendu samhengi. Kíktu á næstu stjörnur hvíta tjaldsins á casting.is.
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SKAPANDI TÆKNI
ÁVARP DEILDARFORSETA

ám í Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára
og er góður undirbúningur fyrir hvern þann starfsvettvang sem fólk velur sér innan kvikmyndagerðar.
Kvikmyndagerð byggist á samstarfi ólíkra einstaklinga. Markmiðið er að skapa upplifun þar sem áhorfendur gleyma stund
og stað. Til að þetta takist þarf tæknifólk sem hefur öðlast
færni og skilning til að skapa þessa sannfærandi veröld.

N

Skapandi tækni er framsækin deild með áherslu á upptökutækni
og notkun nýjustu eftirvinnsluforrita sem völ er á. Þetta er deild sem
hentar jafnt konum sem körlum sem vilja vinna á skapandi hátt.
Eins getur námið verið snjöll leið fyrir leikstjóra framtíðarinnar sem
vilja auka þekkingu sína á þessu sviði. Kennarar í deildinni eru reynslumikið fagfólk og
verða oft mikilvæg tenging nemenda inn í „bransann” eftir nám.
Skapandi tæknideildin er byggð upp í kringum fjögur grunnfög; kvikmyndatöku, klippingu,
hljóð og myndbreytingar (grafík, brellur og litvinnsla). Jafnframt stunda nemendur nám í
ýmsum stoðáföngum s.s. leikmyndagerð, listasögu, handritagerð og ljósmyndun. Þar að
auki eru sameiginleg kjarnafög með öðrum deildum skólans, eins og kvikmyndasaga og
myndræn frásögn.
Nemendur vinna fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir, kynningarmyndir, stutttmyndir, endurgerðir á senum, 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 eða til sýninga á stuttmyndahátíðum
hérlendis og erlendis. Það er því óhætt að segja að nemendur fari í gegnum fjölbreytt nám. Sé kraftur og dugnaður til staðar býður námið upp á mikla möguleika.
Leiðir að loknu tækninámi 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
vinnumarkaðinum. Þannig að þeir sem útskrifast frá Kvikmyndaskóla Íslands hafa unnið sér
inn verðmæta gráðu. Nálgist nemandi námið af metnaði og samviskusemi uppsker hann
ríkulega.
Ólafur Fannar Vigfússon
Deildarforseti Skapandi tæknideildar
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SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

HIMINN OG JÖRÐ

„Er þetta saumavélin... Hún ætlar að gefa þeim saumavélina”. Saga
af því hvernig smávægileg atriði eins og hver fær hvað og hvar hlutir
nýtast best geta haft alvarlegar afleiðingar þegar fólk er fast í illindum.

DENIRO

Hefurðu lent í ádeilum við einhvern sem þú taldir hafa rangt fyrir sér
og þú varst viss um að þú hefðir rétt fyrir þér?
Bíddu. Var Robert DeNiro í Scarface? Það getur ekki verið því Al
Pacino var í myndinni The Cab Driver.

Höf: Ásgeir Logi Axelsson
Ragnar Ingi Magnússon

Höf: Haukur Heiðar Steingrímsson

12

SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

EMILÍA Í ÆVISKÓGI

Hvernig kemst maður í Æviskóginn? - Nú, í gegnum klettinn. En þú
verður að óska þess innilega, annars hleypir Ævi þér ekki í gegn.
En fyrir utan álfa og dverga búa líka hættulegar verur í skóginum.
- Er það satt að Ævi geti uppyllt allar óskir? - Farðu varlega með
óskirnar! Það er aldrei að vita hvenær þú þarft á þeim að halda.

RESTART

Manni er ýtt út í erfiða ákvörðun, að snúa aftur í ólöglega starfsemi
svo hann sér fær um að sjá um fatlaðan bróður sinn. Vinur hans reynir
að beita hann þrýstingi til þess að hann geri það sem hann vill ekki.

Höf: Jared Guðni Gerhardsson

Höf: Kristján Ingi Valgeirsson

13

SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

SVARTHVÍTAR FJAÐRIR

Ásta, eldri kona, hugsar til baka til sumarsins sem hún mun
aldrei gleyma - sumarsins sem breytti henni.

Höf: Sigríður Björk Sigurðardóttir

KYNNTU ÞÉR SKAPANDI TÆKNI Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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HANDRIT / LEIKSTJÓRN
ÁVARP DEILDARFORSETA

au eru fá störfin í heiminum þar sem þú færð tækifæri
til að standa í miðju ímyndunarafls þíns, í heimi uppfullum af umhverfi, aðstæðum og frösum sem mögulega
nokkrum vikum eða mánuðum fyrr voru aðeins til í huga þínum.
Þetta er upplifun sem fæstir munu kynnast á ævinni en er daglegt
brauð fyrir starfandi handritshöfund eða leikstjóra.

Þ

Hvort sem um ræðir handritshöfund, leikstjóra eða hvort tveggja
undir sama hatti, þá er heimur kvikmyndanna heimur höfunda.
Það er höfundur sem fær glætu af hugmynd, hjálpar henni að
þroskast og dafna og stýrir henni frá upphafi til enda svo úr verði
heildstætt verk.
Það búa höfundar í okkur öllum. Í Handrita- og leikstjórnardeild Kvikmyndaskóla Íslands
er okkar helsta áhersla sú að finna höfundana í þeim sem stunda nám við deildina og
gefa þeim öll þau tæki og tól til að þroskast og dafna sem slíkir. Við viljum metnaðarfulla,
hugmyndaríka og vinnusama nemendur inn skólann og að tveimur árum liðnum, sjá þá
útskrifast sem sjálfstæða listamenn, tilbúnir að takast á við öll þau verkefni sem brenna í
brjósti þeirra.
Nemandi sem hefur nám á Handrita- og leikstjórnardeild á von á tveggja ára krefjandi
námi þar hann tekst á við hlutverk höfundar í öllum helstu gerðum kvikmyndaverka, svo
sem í leiknum myndum, sjónvarpsþáttum, heimildarmyndum o.s.frv undir leiðsögn úrvalsliðs
starfandi fagfólks úr kvikmyndabransanum.
Á þessum tveimur árum í skólanum læra nemendur að tileinka sér vinnuferla leikstjóra og
handritshöfunda 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 námi við Handrita- og leikstjórnardeild eiga nemendur að hafa öðlast þann
þroska og sjálfsaga til að sitja löngum stundum við handritsskrif. Þeir hafa þá öðlast þá
mikilvægu reynslu að hafa séð hugmyndir sínar verða að alvöru verkum sem leikstjórar. Þeir
útskrifast því sem reyndir höfundar tilbúnir að takast á við allar þær spennandi áskoranir
sem bíða í ört vaxandi kvikmyndaiðnaði hér á landi, hvort sem það er við gerð sinna eigin
verkefna, störf innan veggja hina fjölmörgu framleiðslufyrirtækja landsins eða áframhaldandi nám á erlendri grund.
Hrafnkell Stefánsson
Deildarforseti Handrita- og leikstjórnardeildar
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

HJÖRÐIN

Sumir segja að ástin sé eini loginn sem ekki sé hægt að slökkva af
vild, en þegar þú ferð of nálægt loganum þá brennir þú þig.

Höf: Haraldur Gunnar Bender

KYNNTU ÞÉR HANDRIT/LEIKSTJÓRN Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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CASTING.IS
KYNNING Á STJÖRNUM HVÍTA TJALDSINS

Vefur skólans, casting.is, var útbúinn fyrst og síðast til
þess að þjóna greininni - vinna að því stóra markmiði
að gera kvikmyndagreinina sem öflugasta í íslensku og
erlendu samhengi. Vefurinn miðar að því kynna næstu
stjörnur hvíta tjaldsins.

Fyrst um sinn verður vefurinn einungis til þess að kynna
nemendur sem útskrifaðir eru úr kvikmyndaleik hjá Kvikmyndaskóla Íslands en í framtíðinni verður vefurinn líkast
til nýttur til að kynna einnig leikara sem útskrifaðir eru
annars staðar frá.

Sérstaða vefsins felst m.a. í afmörkuðu gæðakerfi þar
sem myndir og efni þurfa að standast ákveðinn gæðastuðul sem KVÍ hefur sett. Vefurinn hefur verið kynntur kvikmyndaframleiðendum og hugsunin sú að þeir leiti inn á
vefinn við framleiðslu á nýjum verkefnum.

Þá er verið að undirbúa sambærilegan vef fyrir nemendur
sem útskrifaðir eru úr hinum þremur deildum skólans.

19

LEIKLIST
ÁVARP DEILDARFORSETA

eiklistin er ein af elstu listgreinum vestrænnar menningar.
Í gegnum söguna hefur hún tekið á sig ýmis form þar
sem list leikarans hefur þó ávallt verið í fyrirrúmi. Um aldir
hefur það ævinlega komið í hlut leikarans að miðla skáldskap sem
á einn eða annan hátt sýnir okkur líf og hlutskipti mannsins á jörðinni.
Viðfangsefni leikarans eru alltaf mannleg tilvera í öllu sínu veldi,
hvort heldur ytra eða innra líf manneskjunnar sem og samskipti við
aðra menn og samfélag.

L

Það er alltaf sérhæfð og einstök list leikarans sem skapar töfrana
sem hrífa okkur hvort heldur á leiksviði eða í sjónmiðlum eins og
sjónvarpi og kvikmyndum. Leikarinn leiðir okkur inn í hugsanir,
tilfinningar, gjörðir og hegðun manneskjunnar og gerir það ósýnilega í mannlegu eðli
sýnilegt. Til þess að leikarinn geti tekist á við þessi flóknu viðfangsefni þarf hann á
víðtækri þjálfun að halda þar sem hæfileikar hans, persónuleiki og persónutöfrar
eru í aðalhlutverki en líkami hans og rödd aðalverkfærin.
Kvikmyndaskóli Íslands býður upp á tveggja ára nám fyrir leikara þar sem lagður er
grunnur að menntun og þjálfun leikarans. Áhersla er lögð á radd- og líkamsþjálfun
sem er undirstaða allrar leiktækni og eins er leiktúlkun og leiksköpun stór hluti námsins.
Jafnframt er lögð áhersla á kvikmyndaleik sem er reyndar sérstaða námsins og þar
vinna nemendur náið saman með öðrum deildum skólans. Allir þeir sem ljúka námi
við Leiklistardeild skólans eru því líka menntaðir kvikmyndagerðarmenn við útskrift.
Í náminu er lögð mikil áhersla á sjálfstæði og skapandi vinnubrögð jafnt í sviðslistum
sem kvikmyndagerð og öðrum tengdum greinum. Nemendur fá mikla innsýn í heim
kvikmyndagerðar, list hennar og tækni, enda eru þau hæg heimatökin í skólanum þar
sem þrjár aðrar deildir fást við handritaskrif, leikstjórn, framleiðslu og skapandi tækni.
Nemendur fá tækifæri til að blómstra og dafna í skapandi og ögrandi umhverfi sem
jafnframt veitir þeim öryggi, aukið sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd á sviði listgreinarinnar.
Til að tryggja að nemendur fái sem besta þjálfun sækir skólinn kennara úr röðum sérfræðinga á hverju sviði fyrir sig sem allir eru virkir í samfélagi listanna. Þeir koma úr
röðum atvinnuleikara, leikstjóra, söngvara og dansara auk atvinnumanna í kvikmyndagerð. Saman vinna þeir að því að undirbúa nemendur til þátttöku í listgreininni að
námi loknu eða fyrir framhaldsnám á einhverju sviði listgreinarinnar heima eða erlendis.
Leiklistardeild Kvikmyndaskóla Íslands er því ákjósanlegur valkostur fyrir ungt og
hæfileikaríkt fólk sem hefur áhuga á skapandi námi í krefjandi umhverfi á sviði
leiklistar og kvikmyndagerðar.
Hlín Agnarsdóttir
Deildarforseti Leiklistardeildar
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ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

HVÍTT FRAMBOÐ
Höf: Bolli Bjarnason

INFERNO

Höf: Knútur Haukstein Ólafsson

LEIKLIST

Það er ekki átakalaust að standa upp og láta í sér heyra. Birkir
Sighvatsson fær að kynnast því á eigin skinni þegar hann fer af
stað með nýtt framboð sem nefnist Hvítt framboð. Við fáum að
fylgjast með Birki á stofnfundsdegi Hvíts framboðs þar sem hann
mætir allskyns hindrunum og hittir fyrir ólíkt fólk í samfélaginu.
Hvernig tekur Reykjavík á móti Birki og hans hugmyndum? „Við
erum ekki vond eða góð, við erum ósammála“.

„Við hálfnað skeiðið, einn og engum nærri,
ég áttavilltur stóð, í myrkum viði,
þeim stíg, er skyldi ég fara, órafjarri.
Ó, það að lýsa þessu dimma sviði,
hvar þöglir stofnar naktar greinar teygja,
rænir mig ennþá ró og sálarfriði.“
- Dante 22

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

ÚTRÁS

Höf: Ragnar Gabríel Ragnarsson

LEIKLIST

Yfirgefinn sonur útrásarvíkings þarf að kljást brunarústir fjölskyldunnar.
Í smábænum þar sem hatur breiðist um á skotstundu verða steinarnir
sífellt færri til að fela sig bak við.

KYNNTU ÞÉR LEIKLIST Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN

AUGNABLIK

Höf: Arnar Freyr Tómasson
Drengur og stúlka eru ástfangin og eru að kveðja hvort annað (fara
í sitthvora áttina). Ökumaður sendir sms á meðan hann keyrir. Hann
keyrir á drenginn sem lætur lífið.

RÓ

Höf: Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Þegar fólk missir ástvini þarf það að finna leið til að halda lífinu
áfram. Maður þarf að komast yfir sorgina og reyna að finna ástina
og umhyggjuna í staðinn.

ÞUNNUDAGUR

Höf: Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir
Íslenska samfélagið þarf að opna augun fyrir því að barátta
annarra þjóða um frið, frelsi og réttindi koma okkur við. Svanhildur
og Guðrún eiga sína hefðbundnu sunnudagsslúðursstund eftir laugardagsdjamm þegar Guðrún telur að um merkilegri hluti þurfi að ræða.

VIÐ FYRSTU SÝN

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir
Myndin fylgir tveim manneskjum að byrja daginn sinn og hún er
í split screen formi þannig að við sjáum þau bæði á sama tíma.
Hverjar eru líkurnar á því að þessar manneskjur hittist?

HVUR ÞREMILLINN
Höf: Birgir Egilsson

Seinheppinn maður lendir í röð óhappa og endar á því að missa
stjórn á skapi sínu.

DO A FLIP

Höf: Birgir Hrafn Birgisson
Maður er rekinn og ákveður að stökkva fram af byggingu. Það sem
hann veit ekki er hvað sumt fólk segir í svona kringumstæðum.

BANVÆNN BARDAGI
Höf: Birta Rán Björgvinsdóttir

Fyrir mörgum er morgunstundin á baðherberginu heilagur tími. Aron
er einn þeirra sem vel kann að meta þennan friðartíma með sjálfum sér. En rónni er raskað þegar hann sér að Steini, draslaralegi
meðleigjandinn, hefur klárað klósettpappírinn.
24

ALLAR
DEILDIR

MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN

HJÁLP

Höf: Bjartmar Einarsson
Sjónræn saga manns á krossgötum.

60 SECONDS TO LIVE
Höf: Daði Einarsson

Af ókunnugum ástæðum hefur ungur maður komið sér inn í lokað
herbergi þar sem hann er læstur inni með tifandi tímasprengju. Hann
hefur aðeins 60 sekúndur til að koma sér út.

NÝLIÐI

Höf: Emil Alfreð Emilsson
Fúlskeggjaður karlmaður í vígahug keyrir á afskekktan stað. Þessi
maður ætlar sér að fremja morð. En kemst þó fljótlega að því að
það sé kannski ekki eins auðvelt og hann hafði ímyndað sér.

KONRÁÐUR

Höf: Eyþór Örn Magnússon
Konráður vaknar og skilar frábærum kveðjum um hvað koma skal á
þessum fagra degi til móður sinnar.

TAPSÁRI MAÐURINN
Höf: Guðjón Daníel Jónsson

Tveir félagar ákveða að hittast og taka leik í FIFA. Annar þeirra
er rosalega tapsár og um leið og hann fær á sig mark verður allt
snarvitlaust.

VELKOMINN

Höf: Guðmundur Snorri Sigurðarson
Ungum manni veit ekki hvaðan af honum stendur veðrið þegar engill
tekur á móti honum í himnaríki.

MAMMA, ÉG ER VEIKUR
Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir

Gabríel er þreyttur á skólanum og þykist vera veikur til að fá að vera
eftir heima. Hann leikur lausum hala og gerir allt sem honum sýnist.
En það kemst upp um hann þegar mamma hans kemur óvænt heim
snemma.
25
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GRÍMA

Höf: Guðrún Björg Sigurðardóttir
Förðun er gríma sem að margir nota. Í dag sérðu þessi myndbönd
sem kenna þér að setja upp þetta „fullkomna andlit“. En hvað gerist
þegar að þú tekur það af?

GEÐVILLA

Höf: Gunnar Guðni Sigurðsson
Maður kveikir sér í sígarettu eftir að hafa barið einhvern í klessu.
Hann veltir þessu fyrir sér kaldur á svip og hringir síðan á lögregluna.

HEIFT

Höf: Gunnlaugur Atli Tryggvason
Venjulegur dagur í lífi póstútburðarmannsins Páls breytist í martröð,
eftir að hann verður vitni af skuggalegum atburði á göngu sinni.

BIÐANGUR

Höf: Haukur Jóhannesson
Maður bíður í angist eftir viðurkenningu.

DÚR

Höf: Helga Dís Hálfdanardóttir
Myndin gerist í afskekktum sumarbústað í fallegu umhverfi. Stúlku
dreymir að hestur hlaupi í umhverfi sumarbústaðarins. Hún vaknar,
gengur út og finnur skeifu þar sem hesturinn hafði áður hlaupið.

VÆSKILL

Höf: Hólmar Freyr Sigfússon
Ofhugsun og stress getur hlaupið með menn út í gönur. Ákvörðunartaka í þessu ástandi er ekki alltaf góð og getur þá illa farið.

POLISHED

Höf: Ingunn Mía Blöndal
Svipmynd af kvöldi konu. Hún gerir sig fína og er sátt við útkomuna.
Hún hellir óvart niður og eftir það er allt niður á við.
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TOUCH OF REALITY
Höf: Jana G. Arnarsdóttir
Þögnin er tákn tímans.
Tómleikinn er vinur hugans.
Lífið er sköpunarverk.

KVEÐJA

Höf: Kristján Darri Jóhannsson
Maður er á leiðinni út. Dóttir hans stoppar hann. Hann sendir hana
inn í rúm og fer.

ÆFING

Höf: Leszek Daszkowski
Maður reynir að koma sér í form. Hann byrjar á nokkrum æfingum
en endar svo aftur í snakkinu eftir alla erfiðisvinnuna.

SWAG 101

Höf: Matthías Bragi Sigurðsson
Johnny SWAG sýnir kennslumyndband um hvernig skal bera sig
Swagalega í skólanum. One man, One school, One SWAG!

SAFETY GENIE

Höf: Natthaphon Ladkrathok
A “genie” appears from nowhere to warn a driver not to text and
drive

KRUMMI

Höf: Nína Petersen
Kona hengir upp þvott þegar hún finnur fyrir undarlegri nærveru.
Hún skynjar að eitthvað hræðilegt hafi gerst. Hver stendur á bak
við lakið?

LAST MINUTE PICTURE
Höf: Óskar Long Jóhannsson

Maður skoðar polaroid mynd og hoppar fram af svölunum.
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VERA

Höf: Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir
Stelpan Vera upplifir sig öðruvísi en aðra og þarf að setja upp grímu
daglega til að fela sitt sanna sjálf.

SKELLUR

Höf: Sölvi Andrason
Ungur maður missir tök á raunveruleikanum eftir óþægilegt atvik.

GEISLI

Höf: Stefán Mekkinósson
Drengur lifir við erfiðar aðstæður og finnur huggun hjá ólíklegum
félaga.

VIÐTALIÐ

Höf: Stefnir Benediktsson
Komið er inn í viðtal. Snyrtileg kona að tala við loðinn, úfinn mann.

STÖÐUFUNDUR

Höf: Tómas Heiðar Jóhannesson
Starfsmaður, sem virðist vanheill á geði, reynir að komast í
gegnum stöðufund sem stofnað hefur verið til vegna furðulegar
hegðunar hans.

RENDEZVOUS

Höf: Tómas Víkingsson
Dularfullur náungi stendir í bílakjallara og bíður eftir leynifundi með
vafasamri konu varðandi ólöglega þjónustu.

PABBI

Höf: Trausti Örn Þórðarson
Tveir aðilar tala saman. Í ljós kemur að faðir annarrar manneskjunnar
er að koma í heimsókn, við litla hrifningu hinnar manneskjunnar.
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ERFIÐ FÆDING
Höf: Vala Ómarsdóttir

Maður bíður eftir að hugmynd að örmynd komi til hans.

MMM...

Höf: Valgerður Árnadóttir
Maður gerir sér morgunmat.

MÍNÚTUMYND

Höf: Vigdís Eva Steinþórsdóttir
Maður stendur við glugga. Hann virðir umhverfið úti fyrir sér. Hann
virðist vera að bíða eftir einhverju.

JANUS

Höf: Vilhjálmur Ólafsson
Janus er staðinn að því að halda framhjá konunni sinni eftir Ashley
Madison leka.

FJARVERANDI

Höf: Ylfa Marín Haraldsdóttir
Elsa dettur inn og út úr sínum veruleika.

LJÓS

Höf: Örvar Hafþórsson
„Ljós“ er fyrsta verkefni Örvars Hafþórssonar í Kvikmyndaskóla Íslands. Í mínútumyndinni lýsir maður endalokum alheimsins á
einfaldan hátt með einungis einum hlut sér til aðstoðar, ljósaperu.
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ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

ÞRÁ

Höf: Bjarni Guðmundsson
Ung stelpa þráir að sleppa úr veruleikanum sem hún
býr við.

VAR

Höf: Eyþór Jóvinsson
Þrátt fyrir að manni finnist maður vera innilokaður,
einn og máttlaus, getur maður alltaf haft áhrif á
umhverfi sitt en stundum gengur maður of langt í
því að breyta því.

ALLT SEM FER UPP KEMUR AFTUR NIÐUR
Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson

Tvær alkunnar bókmenntapersónur hyggjast fylgja
eftir fyrri metsölubók.

STORMUR

Höf: Teitur Magnússon
Rithöfundur finnur sig týndan í veruleika hins
ímyndaða heims sem sköpunargáfa hans hefur nú
þegar hafnað.
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ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

HVARF

Höf: Bergur Líndal Guðnason
Þetta er kynningarmynd sem ég gerði til að kanna
tæknilega þekkingu mína. Hugmyndin kemur frá movement medicine tíma, þar sem ég dansaði til að hugsa...

BORDERS

Höf: Jimmy Salinas
The story tells an encounter of two men heading in
the same direction of the road and the road of life.

KYNNINGARMYND
Höf: Þórður Helgi Guðjónsson

Maður hefur afskipti af náttúrulegri músík.

DRAUMALANDIÐ
Höf: Þórir Brinks Pálsson

Landslagsmynd þar sem nátturan í Þórsmörk og
hverasvæðið Seltún er í aðalhlutverki.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

AUGLÝSINGAR: 1. ÖNN

BAUNASLAGUR

Höf: Óskar Long Jóhannsson
Tvær konur með mikla ástríðu fyrir matargerð
mætast í verslun brosandi. Ekkert má gleymast og
ekkert má vanta í fullkomna matargerð.

ORA BAUNIR

Höf: Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir
5 baunir, 10 baunir? Töfrabaunir... Aldeilis ekki.
Bara Ora, þær eru nóg.

PENZIM

Höf: Tómas Víkingsson
Stefán og Elsa hittast á farvegi. Stefán stoppar Elsu
fagnandi og segir að þau hafi ekki sést síðan í
grunnskóla. Elsa getur samt engan veginn munað
eftir Stefáni hvernig sem hún reynir. Hún kemst svo
að því að það getur ýmislegt breyst með Penzim;
undrakreminu sem gerir allt fyrir húðina.

FJALLAGRASA HÁLSMIXTÚRA
Höf: Örvar Hafþórsson

Í kringum dánarbeð gamals manns standa aðstandendur daprir á svip. Hann á ekki langt eftir.
Skyndilega kemur læknirinn aðsvífandi, er enn
von?
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

AUGLÝSINGAR: 1. ÖNN

CHERRY COKE

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir
Cherry Coke er nú 30 ára og ennþá að reyna að
koma fólki í gang með skemmtilegum töktum, en
er það að virka?

HEINZ BEANS

Höf: Birgir Hrafn Birgisson
Maður vaknar og er svangur. Hann reynir að finna
mat án árangurs. Hann finnur að lokum eitthvað
sem hann getur fengið sér, setur á sig kúrekahatt,
sólgleraugu og stingur upp í sig tannstöngul. Eftir
það er hann á brókinni að grilla dós af Heinz
Beans.

ORA BAUNIR

Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir
Ora baunir hafa verið hluti af hátíðarhöldum
Íslendinga í rúmlega hálfa öld. Þó þær standi ekki
vel sér á báti, þá eru þær „algjört möst” með hamborgarhryggnum. Jólin væru einfaldlega ekki þau
sömu án þeirra.

CAPRI-SONNE

Höf: Jana G. Arnarsdóttir
Auglýsing fyrir Capri-Sonne. Ekkert venjulegur,
pínu skrýtinn. En það gerir hann bara betri.
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SKAPANDI
TÆKNI

MYNDIR ÁN ORÐA: 2. ÖNN

BREAKFAST

Höf: Bergur Líndal Guðnason
Mynd án orða, sem er túlkun á ljóðinu Breakfast. Þetta
er mynd um foreldra sem sinna ekki barninu sínu.

BREAKFAST
Höf: Emil Úlfsson

Ung kona þarf að horfast í augu við raunveruleikann.

BREAKFAST

Höf: Jimmy Salinas
When an older brother (22) has the devotion to play
the role of a true representative family member, he encourages his younger brother (12) to follow in his footsteps as a musician, which includes maturity and drugs.

BREAKFAST

Höf: Þórður Helgi Guðjónsson
Maður er eltur af spegilmynd sinni.

SHADOW

Höf: Þórir Brinks Pálsson
Maður vaknar og heldur sínu daglega lífi áfram. Hann
verður fyrir bíl, vaknar aftur en áttar sig síðan á því að
hann hafi dáið í slysinu.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

TÓNLISTARMYNDBÖND: 1. ÖNN

CAN'T WALK AWAY

Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir og Örvar Hafþórsson
Náttúran tekur Herbert Guðmundsson heljartökum í
þessu nýja myndbandi við hittarann Can’t Walk Away.
Vatn, jörð, vindur og eldur fá að njóta sín í sínum ýmsu
formum með fegurð Reykjavíkur. Ekki láta þetta framhjá
þér fara.

CAN’T WALK AWAY

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir og Sólveig K. Engilbertsdóttir
Ástin getur haldið fólki í böndum sínum sem getur reynst
þrautinni þyngri að slíta. Ástin sigrar. Listræn tjáning
og innlifun.

CAN’T WALK AWAY (PROPAGANDA)
Höf: Óskar Long Jóhannsson

Maður er aldrei undir það búinn þegar lífið kemur með
erfiðar spurningar. Stundum vill maður bara ekki vita
svörin.

CAN’T WALK AWAY
Höf: Jana Arnarsdóttir

I had a dream that I died, when I woke up I still felt like
I was dead.

CAN’T WALK AWAY
Höf: Birgir Hrafn Birgisson og Tómas Víkingsson

Kona rífst við mann um að hann geri ekkert á heimilinu.
Maðurinn vill ekki standa í því og fer eitthvert til þess að
róa sig, en festist í einni stórri hringlykkju. Hann kemst
ekki burt nema að hann sættist við konuna sína.
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ALLAR
DEILDIR

STUTTMYNDIR: 1. ÖNN

RÖSKUN

Höf: Ásdís Sif Þórarinsdóttir, Leszek Daszkowski, Natthaphon Ladkrathok, Sólveig K. Engilbertsdóttir.
Kona á einhverfurófi finnur fyrir röskun á rútínunni
sinni en lætur það ekki stoppa sig. Þessi upplifun
hennar leiðir hana til að opna hug sinn gagnvart öðrum
einstaklingi.

ÞRJÚ ÁR

Höf: Birgir Hrafn Birgisson, Guðjón Daníel Jónsson, Gunnlaugur Atli
Tryggvason, Vala Ómarsdóttir, Ylfa Marín Haraldsdóttir.
Ungt par fer upp í sumarbústað þremur árum eftir áfall
í lífi þeirra. Þegar gömul gjöf kemur upp á yfirborðið
uppgötva þau að þau hafa fjarlægst með tímanum sem
flaug frá þeim.

FRUMSKÓGURINN

Höf: Emil Alfreð Emilsson, Eyþór Örn Magnússon, Valgerður Árnadóttir,
Bergþóra Tómasdóttir, Kristján Darri Jóhannsson.
Tveir kollegar sitja saman í agnarlitlu rými. Annar þeirra
tekur eftir því að koníaksflaskan sín sé horfin og ásakar
kollega sinn um stuld. Það liggur þó eitthvað meira á
bak við þessar ásakanir.

FELULEIKUR

Höf: Sölvi Andrason, Guðmundur Snorri Sigurðsson, Jana Arnarsdóttir,
Vigdís Eva Steinþórsdóttir.
Ungur maður stendur á krossgötum í lífi sínu og neyðist
til að taka ákvörðun sem mun umturna lífi hans. Á hann
að uppljóstra um stærsta leyndarmál sitt eða halda
áfram að lifa í lygi?

RAUÐ JÓL

Höf: Birta Rán Björgvinsdóttir, Guðný Rós Þórhallsdóttir,
Hólmar Freyr Sigfússon, Ingunn Mía Blöndal, Marías Leó Daníelsson.
Ung einmana kona gengur inn á nágrannakonu sína
sem nýbúin er að myrða sambýlismann sinn. Hún þarf
að ákveða hvað hún eigi að gera í stöðunni. Er morð
einhvern tímann réttlætanlegt?
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DEILDIR

STUTTMYNDIR: 1. ÖNN

BREKKU-SKOTTA

Höf: Daði Einarsson, Guðrún Björg Sigurðardóttir, Helga Dís Hálfdánardóttir.
Ungt par í leit að næturgistingu fer að ráðum heimamanns og leitar sér skjóls á yfirgefnu eyðibýli. Þegar
tekur að rökkva þá fer undarleg atburðarás af stað.

SKOTMARK

Höf: Arnar Freyr Wade Tómasson, Matthías Bragi Sigurðsson, Óskar
Long Jóhannsson, Bjartmar Einarsson.
Upp kemur ágreiningur á milli tveggja æskuvina í
árlegri sumarbústaðarferð þegar annar þeirra ásakar
hinn um alvarleg svik.

TÁLSÝN

Höf: Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir, Haukur Jóhannesson, Tómas Víkingsson, Vilhjámur Ólafsson, Trausti Örn Þórðarson.
Andra dreymir um að verða söngvari meðan Helga,
kærastan hans, er við það að gefast upp á Andra og
draumórum hans. Þegar að prufunni er komið þá þarf
Andri að átta sig á því að sín stærsta hindrun er hann
sjálfur og með því endurvinna ást Helgu sem er byrjuð
að stíga í annan fótinn.

BALDURSKVIÐA

Höf: Birgir Egilsson, Nína Petersen, Stefán Mekkínósson, Örvar
Hafþórsson.
Baldur og víkingar koma úr ránsferð með þræl í
eftirdragi og setja upp búðir í skógi. Þegar ádeilur
koma upp, sýður upp úr á milli Baldurs og Ragnars.
Fljótt kemur í ljós að í myrkrinu leynist ógn sem
er stærri en þeir gera sér grein fyrir.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

STUTTMYNDIR: 3. ÖNN

MARGLYTTA

Höf: Andri Örn Hjartarson
Ung kona leitar ráða hjá móður sinni eitt
vetrarkvöld.

MÓTSPYRNA TÍMANS
Höf: Aron Þór Leifsson

Allan ferðast aftur í fortíðina í von um að stöðva
sjálfan sig við að ferðast til framtíðar. Allt gerist
þetta í nútíma en ekki rauntíma.

OPUS 1

Höf: Marteinn Knaran Ómarsson
Dramatísk mynd um tvo píanóleikara.

FJÖLKAMERUVINNSLA: 3. ÖNN

INDJÁNINN

Höf: Andri Örn Hjartarson, Aron Þór Leifsson, Hákon J. Helgason,
Marteinn Knaran Ómarsson, Matthías Kristinsson.
Skemmtilegur spjallþáttur um svokallaða „indie”
kvikmyndagerð á Íslandi. Þáttastjórnandi er Ísold
Uggadóttir og fær hún til sín góða gesti úr kvikmyndageiranum.
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

STUTTMYNDIR: 3. ÖNN

GRÍSIRNIR 3

Höf: Gunnar Már Halldórsson
Einu sinni voru þrír litlir grísir. Nútíma aðlögun á
klassískri sögu sem segir frá ótrúrri eiginkonu sem
gerir allt til þess að hafa vald yfir manninum sínum.

PORTA

Höf: Ólöf Birna Torfadóttir
Á hóteli út á landi, í kyrrlátum sveitakofa sest
Rebekka að til skrifta. Starfsfólkið er hins vegar
hið furðulegasta og lætur hana ekki í friði. Auk
þess halda lætin úr næsta kofa vöku fyrir henni
allar nætur.

GRETTIR VS GLÁMUR
Höf: Sindri Valþórsson

Aðlögun á einum frægasta bardaga Grettis
sterka, færður yfir í nútímann í öllu sínu veldi.

NÁTTHRAFNAR
Höf: Sturla Óskarsson

Kona situr ein á bar. Hún fylgist með fólkinu á
næstu borðum og ákveður að elta mann um
borgina.
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

HEIMILDARMYNDIR: 2. ÖNN

PIERCING

Höf: Bjarni Guðmundsson
Það sem fólk með göt og lokka þarf að glíma við
til að viðhalda sínum lífsstíl.

ARNA SIGRÍÐUR ALBERTSDÓTTIR
Höf: Eyþór Jóvinsson

„Þetta er svona gömlukarlasport. Ég er yfirleitt að
keppa við karla á milli fertugs og fimmtugs.“

AFI MANNSI

Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson
Þegar viðfangsefnið streitist á móti þarf leikstjórinn
að vera ákveðinn og standa á sínu.

HAFFI

Höf: Teitur Magnússon
Ungur bifvélavirki í eltingaleik við framtíðardrauma,
finnur sjálfan sig í gegnum líf annarra persóna
inn í sjálfum sér.

40

SKAPANDI
TÆKNI

HEIMILDARMYNDIR: 3. ÖNN

HLJÓMAR RADDARINNAR
Höf: Bjarni Svanur Friðsteinsson
Lífinu tileinkað tónlist.

FJÁRMÁLASLÁTRUN
Höf: Haukur Elís Sigfússon
Mynd um fjármálaslátrun.

ÓLI

Höf: Magnús Ingvar Bjarnason
Óli er öryggisvörður á næturvakt, en eins og flestir
aðrir á hann sér aðrar hliðar.
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ENDURGERÐ Á SENU: 3. ÖNN

SUNRISE

Höf: Andri Örn Hjartarson, Bjarni Svanur Friðsteinsson, Ólöf Birna Torfadóttir, Andrea Ýr Gústavsdóttir, Ársæll Rafn Erlingsson.
Hjálparkona í innsveitum er ástfangin af bónda. Það
eina sem hún vill er að byrja nýtt líf með honum í
Reykjavík.

EYES WIDE SHUT

Höf: Matthías Kristinsson, Hákon Jens Helgason, Sturla Óskarsson, Lára
Jóhanna Magnúsdóttir, Sigurður Traustason.
Siggy Cruise og Lolly Kidman eru Vilhjálmur og Elísa,
fyrirmyndarhjón úr Garðabænum. En Adam var ekki
lengi í Paradís.

MISERY

Höf: Aron Þór Leifsson, Magnús Ingvar Bjarnason, Sindri Valþórsson,
Berglind Róbertsdóttir, Andri Geir Torfason.
Rithöfundur sem hefur verið gísl geðveiks aðdáanda
síns leitar leiða til að sleppa með slæmum afleiðingum.

RED DRAGON

Höf: Marteinn Knaran Ómarsson, Haukur Elís Sigfússon, Gunnar Már
Halldórsson, Berglind Halla Elíasdóttir, Bryndís Haraldsdóttir.
Rauði drekinn sýnir hvað í honum býr.
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LEIKIN SJÓNVARPSÞÁTTUR
SAMEIGINLEGT Á MILLI DEILDA OG ANNA

BRÚÐULEIKUR

Brúðuleikur fjallar um Magnús Gullberg, efnaðan athafnamann sem nýlega hefur misst konu sína. Í erfidrykkjunni færir hann börnum sínum og tengdabörnum óvæntar fréttir sem fyrst í stað virðast koma þeim öllum
á óvart. Viðbrögð þeirra og einkaþjónsins mega sín lítils þegar Magnús Gullberg er annars vegar.
Leikstjórn:

Atli Friðbergsson
Framleiðandi:

Leiðbeinandi leikmyndar:

Linda Stefánsdóttir
Leiðbeinandi leikara:

Arnar Benjamín Kristjánsson

Hlín Agnarsdóttir

Handrit:

Andlegur ráðgjafi:

Hlín Agnarsdóttir
Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Atli Friðbergsson
Andrea Ýr Gústavsdóttir
Andri Geir Torfason
Ársæll Rafn Erlingsson
Berglind Halla Elíasdóttir
Berglind Róbertsdóttir
Bryndís Haraldsdóttir
Lára Jóhanna Magnúsdóttir
Sigurður Traustason

Klipping/litaleiðrétting:

Magnús Ingvar Bjarnason

Aðstoðarleikstjórn/Matarumsjón:

Örvar Hafþórsson
Guðný Rós Þórhallsdóttir

Skriftur/Framl. aðstoð (PA)/Matarumsjón:

Bergþóra Holton Tómasdóttir
Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir
Jana Arnarsdóttir
Leiðbeinendur framleiðslu:

Hlín Jóhannesdóttir
Birgitta Björnsdóttir

Leiðbeinandi leikstjóra:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Leiðbeinandi kvikmyndatöku:

Jonathan Devaney

Leiðbeinandi hljóðupptöku:

Gunnar Árnason

Ólafur Fannar Vigfússon
Kvikmyndataka/Aðstoðartökumenn/Ljósamenn:

Leikarar:

MAGNÚS Arnar Jónsson
ÍDA Andrea Ýr Gústavsdóttir
JÓNATAN Sigurður Traustason
MIKAEL Andri Geir Torfason
ÍSABELLA Lára Jóhanna Magnúsdóttir
SILVÍA Bryndís Haraldsdóttir
VALDIMAR Ársæll Rafn Erlingsson
ELÍSABET Berglind Halla Elíasdóttir
DALÍA Berglind Haraldsdóttir

Magnús Ingvar Bjarnason
Bjarni Svanur Friðsteinsson
Haukur Elís Sigfússon
Hljóð, „load“ og leikmynd:

Bergur Líndal Guðnason
Emil Úlfsson
Jimmy Andres Salinas Moreno
Þórir Brinks Pálsson
Þórður Helgi Guðjónsson
Förðun:

Snædís Kristinsdóttir
Birgitta Birgisdóttir
Snærós Vaka Magnúsdóttir
Linda Mist Ómarsdóttir
„Grip“/„Electrician“:

Eyjólfur Ámundason
Dukagjin Idrizi
„Art Dept PA“/„Clapper“:

Birgir Hrafn Birgisson
Tómas Víkingsson
„Runnerar“:

Tómas Heiðar Jóhannesson
Óskar Long Jóhannsson
Tækjaleiga:

Sigurður Kr. Jensson
Stefán Loftsson
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Sérstakar þakkir:

Blackmagic design
Hagkaup
Iðnó
Garðarholtskirkja
Kukl
RÚV
Hjálpræðisherinn
Margrét Einars
Hagkaup
Pixel
IÐNÓ
ABC Barnahjálp
Upright music
Tækjaleiga KVÍ

KÍNEMA
NEMENDAFÉLAG KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

æru nemendur og starfsfólk Kvikmyndaskóla Íslands. Við
hjá Kínema viljum byrja á að þakka ykkur fyrir frábæra
haustönn á því herrans ári 2015. Fyrir flest ykkur er þetta
byrjunin á skemmtilegu ævintýri en fyrir önnur er þetta byrjunin á
einhverju stærra.

K

Við hófum önnina á því að kveðja hinn ötula formann Kínema,
Harald Bender, sem var okkur þó til taks ef eitthvað bjátaði á.
Stórmennið Dagur de’Medici eða Tækja Dagur hvarf þá á brott úr
starfsliðinu á vit ævintýranna og í hans stað kom hinn stóíski sjarmur
Stefán Loftsson sem hefur staðið sig með prýði. Önnin var þó ekki
öll endalaus grátur.
Fjórir kvenskörungar af fyrstu önn gengu til liðs við Kínema og létu strax til sín taka. Wrap
partý Kínema var haldið með pomp og prakt á Ölstofu Kormáks og Skjaldar. Þar var
maður fljótt var við áræðni og elju nýnema. Því næst fögnuðum við fljótfærni og vandræðalegheitum með Mínútupartý Kínema og fylgdum því eftir með Halloween
gleði á Ríó sportbar þar sem Darth nokkur Maul kom, sá og sigraði.
Mánudagsmyndir hófu þá göngu sína í haust og voru meistaraverk á borð við The Room
og Airplane sýndar á stóra tjaldinu í Siggasal við mikinn fögnuð viðstaddra. Háttvirtur
rektor heiðraði okkur einnig með nærveru sinni á stórsýningu myndarinnar Tár úr Steini
og gaf nemendum þar innsýn í listrænni heima kvikmyndagerðar.
Í lok annar var svo stiginn dans til heiðurs útskriftarnemum og afrakstri haustins fagnað er
hið seinna Wrap partý var haldið á skemmtistaðnum BarAnanas.
Við hjá Kínema viljum koma sérstöku þakklæti til Siggu Bjarkar sem hefur verið stoð og
stytta nemendafélagsins seinustu annir. Við viljum jafnframt óska öllum útskriftarnemum til
hamingju með útskrift og góðu gengi er þau stíga sín fyrstu skref í ört vaxandi heimi kvikmyndagerðarinnar.
Aron Þór Leifsson
Formaður Kínema
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TIL HAMINGJU

ÚTSKRIFTARNEMAR
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