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ýverið birtust fréttir af því að líklegast gætum við átt von á
frumsýningu tólf leikinna íslenskra bíómynda á árinu 2015.
Auk þessa metfjölda leikinna mynda hafa aldrei fleiri íslenskar
heimildamyndir verið skráðar til þátttöku á Skjaldborg, árlegri
hátíð heimildamynda á Patreksfirði. Aðstandendur hátiðarinnar segjast
aldrei hafa þurft að hafna jafnmörgum frambærilegum verkum og í ár
og það vekur athygli að meiri hluti sýndra mynda er annað hvort um
eða eftir konur. Sannarlega ánægjuleg þróun.

N

En rýnum aðeins í þessar tólf leiknu myndir sem við megum eiga von á
árinu: Við höfum þegar séð Blóðberg, Austur, Bakk og söguna af Fúsa
sem Dagur Kári segir okkur af kunnu listfengi. Þær þrjár fyrsttöldu, sem
allar eru fyrstu bíómyndir leikstjóra sinna, voru gerðar fyrir takmarkað fé,
væntanlega af innri sköpunarþörf, því allir taka aðstandendur fjárhagslega áhættu við gerð verka
sinna. Myndirnar hafa fengið misjafna dóma og gengið misvel, en það er einfaldlega hluti af
leiknum. Kvikmyndagerð á Íslandi er yfirleitt ekki ábatasöm iðja frekar en önnur listsköpun hér á
landi.
Þegar þetta er skrifað bíðum við spennt eftir Hrútum, sem njóta þess heiðurs að vera frumsýndir
á hátíðinni í Cannes, Þröstum, Sumarbörnum og Reykjavík. Við bíðum einnig eftir Webcam,
Reykjavík Porno og Fyrir framan annað fólk, að ógleymdum Albatross eftir Snævar Sölvason sem
nýverið útskrifaðist úr KVÍ, líkt og margir sem unnu við gerð þeirrar myndar. Nemendur og kennarar
við KVÍ tengjast reyndar gerð flestra þeirra mynda sem hér hafa verið nefndar.
Af þeim ellefu bíómyndum sem þegar hafa verið taldar upp eru líklegast fimm sem geta talist
meðalstórar, þ.e. gerðar fyrir upphæðir sem við þekkjum úr íslenskri kvikmyndagerð, enda styrktar
af Kvikmyndamiðstöð. Hinar sex eru gerðar fyrir upphæðir sem ná vart að teljast low budget á
íslenskan mælikvarða, nær væri að tala um no budget. Aðstandendur fá lágmarkslaun fyrir vinnu
sína, en eldmóðinn og ástríðuna vantar ekki.
Enn er ótalin eina „íslenska“ big budget myndin, Everest Baltasars Kormáks. Auðvitað er álitamál
hvort telja beri myndina íslenska, en þar sem leikstjórinn er íslenskur látum við það gott heita.
Baltasar er í hugum margra upprennandi kvikmyndagerðarmanna stóra ævintýrið í íslenskri kvikmyndagerð, hann er fyrirmynd og nýtur því virðingar. En Balti fékk ekkert gefins, hann veit að þeir
fiska sem róa.
Ef allar upptaldar myndir verða frumsýndar á árinu verður það Íslandsmet. Hvað segir það? Það
segir að kvikmyndagerð er orðin meiriháttar atvinnugrein í islensku samfélagi – við megum heldur
ekki gleyma allri sjónvarpsframleiðslunni og ýmis konar tölvuleikjaframleiðslu – og að
kvikmyndagerð sameinar margt af okkar fremsta listafólki úr mörgum ólíkum greinum.
Menningarlegt mikilvægi kvikmyndagerðar er óumdeilt. Myndirnar eru og verða misjafnar
að gæðum, rétt eins og önnur mannanna verk, en við náum aldrei hæstu hæðum nema
við hlúum að sprotunum, ræktum garðinn okkar af alúð og framsýni. Til að íslensk kvikmyndagerð nái að vaxa að umfangi og gæðum þurfum við að búa henni eðlilegar starfsaðstæður og jafna og stöðuga endurnýjun. Við þurfum öflugan Kvikmyndaskóla Íslands.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ
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LEIKSTJÓRN / FRAMLEIÐSLA
ÚTSKRIFT VOR 2015

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 kvikmyndaðs
efnis. Námið er til tveggja ára og tekið er inn í deildina bæði á vor- og
haustönn. Starf framleiðandans er fjölbreytt 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 einna mestra hagsmuna að gæta til lengri tíma,
enda yfirleitt eigandi kvikmyndaverksins og allra réttinda sem því tengjast.

V

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.á.m. handritsgerð, myndræn frásögn og kvikmyndasaga, auk þess sem nemendur fá grunnkennslu í tækjanotkun, æfa sig að klippa og hljóðvinna, fá þjálfun í aðstoðarleikstjórn og framleiðslustjórn, leiðbeiningar við að koma sér á framfæri og að hasla sér völl á vinnumarkaðnum að námi loknu.
Þeir sem geta sjálfir framleitt og leikstýrt verkefni, kunna aðferðirnar, þekkja reglurnar og
hafa þjálfað sig upp í að takast á við það hlutverk, standa sterkt að vígi og eru bæði
færir um að vinna sjálfstætt og keyra sín verkefni áfram en eins eru þeir einstaklingar vel
gjaldgengir inn í mjög mörg störf t.a.m. innan veggja framleiðslufyrirtækja, sjónvarpsstöðva og dreifingaraðila og geta einnig nýtt þekkingu 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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LEIKSTJÓRN/FRAMLEIÐSLA
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

MJALDUR

Hafið og ævintýraþrá spila stórt hlutverk í ljóðrænni og fallegri sýn inn
í líf fyrrverandi sjómanns. Nótt eina berast honum dularfull skilaboð í
gegnum talstöðina sem reynist vera erlendur kafbátur.

BERGMÁL

Eftir mikinn þrýsting frá foreldrum sínum uppgötvar ungur listmálari
óhefðbundna leið til að klára mikilvægt málverk í von um að skapa
alvöru meistaraverk.

STJÖRNUDÓTTIR

Þegar stjarna fellur af himnum ofan verður smiðurinn Grétar sannfærður að stjarna þessi sé sál látinnar dóttur sinnar. Hefst þá kapp við
tímann í að koma stjörnunni aftur upp til himna og segja hið ósagða.

Höf: Andri Már Halldórsson

Höf: Atli Þór Einarsson

Höf: Axel Birgir Gústavsson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

HJARTAPRÝÐI

Tvær ungar samkynhneigðar konur neyðast til að leggjast á flótta og
skilja son sinn eftir í höndum vinar þegar hópur öfgamanna ræðst á
þorpið sem þær búa í.

MELLON

Þrír vinir koma saman til að spila hlutverkaspil líkt og oft áður en í þetta
skipti mun það reyna á þolmörk vináttu þeirra með kómískum hætti.

Höf: Haraldur Bjarni Óskarsson

Höf: Sveinbjörn Óli Ólason
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SKAPANDI TÆKNI
ÚTSKRIFT VOR 2015

ám í Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára og er
góður undirbúningur fyrir hvern þann vettvang sem fólk
velur sér. 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.
Skapandi tækni er framsækin deild þar sem áhersla er upptökutækni og kennt er á öll nýjustu eftirvinnsluforritin sem völ er á.

N

Þetta er deild sem hentar jafnt konum og körlum sem
elska að nota tækni til að vinna á skapandi hátt. Eins
getur námið verið sniðug leið fyrir leikstjóra framtíðarinnar
sem vilja þekkingu á þessu sviði. Kennararnir eru reynslumikið fagfólk sem yfirfæra
þekkingu sína á nemendur og verða þeir oft mikilvæg tenging fyrir þá inn í „bransann“.
Tæknideildin er byggð upp í kringum fjögur grunnfög; kvikmyndatöku, klippingu,
hljóð og myndbreytingar (visual effects). Jafnframt sækja nemendur ýmsa stoðáfanga,
s.s. handritagerð, leikmyndagerð, listasögu og ljósmyndun. Þar að auki eru sameiginleg
kjarnafög eins og kvikmyndasaga og myndræn frásögn.
Nemendur vinna fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir, kynningarmyndir, stuttmyndir, 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 og 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 héðan 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

Hafþór Ingi Garðarsson
Halldór Pétur Hilmarsson
Haukur Karlsson
Jóhann Scott Sveinsson
Jón Grétar Jónasson
Jón Marinó Sigurðsson
Joseph C. Muscat
Rakel R. Ingimundardóttir
Unnur Elísa Jónsdóttir
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SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

FREYJA

Freyja er ekkja sem við fáum að fylgja í gegnum einn dag.

NO153

Ungur maður flýr raunveruleikann í leit að einhverju allt öðru.

Höf: Hafþór Ingi Garðarsson

Höf: Halldór Pétur Hilmarsson
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SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

HÆ PABBI

Þroskasaga feðga og saga um uppbyggingu vináttu sem sýnir hversu
verðmæt hún er.

Þótt við þekkjumst ekki neitt

Höf: Haukur Karlsson

BEHIND CLOSED DOORS

On the edge of going bankrupt, Jón takes on a new secret
job with the government that pushes him to his darkest limits.

Höf: Jóhann Scott Sveinsson
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ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

BALDUR

Baldur er heimilislaus og á erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Hversu
langt þarf hann að ganga til að halda sér á lífi?

krossgötur

Lífsins krossgötur segja manni ekki hvert skal fara þegar af stað er
haldið í lífsins ferðalag um ókunnar götur heimsins.

Höf: Jón Grétar Jónasson

Höf: Jón Marinó Sigurðsson
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AURA

Höf: Joseph C. Muscat

HEFND

Höf: Rakel R. Ingimundardóttir
Rósa Grímsdóttir
Sunna Mjöll Valdimarsdóttir

AURA er tónlistarstuttmynd sem fjallar um ferðalag ungrar
konu í gegnum sinn eigin draum. Í gegnum þennan innri
heim mun hún uppgvötva sig sjálfa og verða reynslunni ríkari.

Á tímum víkinga stefnir einfarinn Baldur í hefndarför eftir að bróðir
hans finnst myrtur í forboðnum skógi. Katla, mágkona hans, slæst í
för með Baldri og á leið sinni rekast þau á álfinn Náttfara sem virðist
geta hjálpað þeim.

17

SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

GÆS

Höf: Unnur Elísa Jónsdóttir

Hildur er að undirbúa brúðkaupið sitt þegar æskuvinkona hennar,
Sara, birtist óvænt í gæsapartýið hennar en þær hafa ekki talast við í
sex ár. Ekki líður á löngu þar til Sara fer að skipta sér óþarflega mikið
af brúðkaupinu, sem Hildur hefur skipulagt mánuðum saman en Sara
gerir ekki annað en að gagnrýna það. Vegna mikillar afskiptasemi
Söru reynist það erfiðara fyrir Hildi að standa á sínu þrátt fyrir að um
sé að ræða hennar eigið brúðkaup.
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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 þróast 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 nema nám við
deildina og gefa þeim öll þau tæki og tól til að þroskast og dafna sem slíkir.
Nemandi sem hefur nám á Handrita- og leikstjórnardeild á von á tveggja ára
krefjandi námi þar sem 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 kvikmyndiðnaði 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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Barði Guðmundsson
Kristmundur Karl Steinason
Ólafur Einar Ólafarson
Róbert Keshishzadeh
Rósa Grímsdóttir
Sunna Mjöll Valdimarsdóttir
Tumi Bjartur Valdimarsson
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KATTAMAÐURINN
Höf: Barði Guðmundsson

ÚTSKRIFTARVEISLAN
Höf: Kristmundur Karl Steinason

Narfi er skrautlegur eldri borgari sem hefur átt við þunglyndi að stríða.
Kettirnir hans veita honum þó mikla huggun. Æskuvinkona hans Ósk,
kemur í heimsókn. Þau rifja upp gamlar minningar og fara út á djammið.
Fallegur, dularfullur maður sem minnir á æðri veru, verður á vegi hans.
Narfi og Ósk halda til bernskuslóðanna og þaðan fer Narfi enn
lengra.

Það eru ákveðin tímamót þegar maður útskrifast úr framhaldsskóla og mun líf flestra taka stórbreytingum en fyrir
Lilju er það ekki framtíðin, einkunnirnar eða útskriftarathöfnin sjálf sem hún þarf að kljást við. Hún þarf að lifa
af útskriftarveisluna sína þar sem hún þarf að þola ættingja með ótal spurninga sem hún getur ekki svarað, meðvirka foreldra, stjórnsaman kærasta og blindfullan frænda.
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BorgarLJÓS

Lögregla og fjölmiðlar flækjast í atburðarás sem fer af stað eftir að
maður er stunginn í miðbæ Reykjavíkur. Fjölskylda mannsins þarf að
takast á við afleiðingarnar.

STRAUMUR

Metnaðarfullur gítarleikari reynir að skapa fullnægjandi tónverk fyrir
yfirvofandi tónleika.

Höf: Ólafur Einar Ólafarson

Höf: Róbert Keshishzadeh

23

HANDRIT
LEIKSTJÓRN

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

HEFND

Á tímum víkinga stefnir einfarinn Baldur í hefndarför eftir að bróðir
hans finnst myrtur í forboðnum skógi. Katla, mágkona hans, slæst í
för með Baldri og á leið sinni rekast þau á álfinn Náttfara sem virðist
geta hjálpað þeim.

Í BLáUM KJÓl

Atvinnulaus ungur maður, sem býr enn hjá mömmu, stígur út
í jólanóttina að fá sér jónu. Birtist þá álfur sem teymir hann
tregan í björgunarleiðangur sem gæti skipt sköpum í lífi hans.

Höf: Rósa Grímsdóttir
Sunna Mjöll Valdimarsdóttir
Rakel R. Ingimundardóttir

Höf: Tumi Bjartur Valdimarsson
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CASTING.IS
KYNNING Á STJÖRNUM HVÍTA TJALDSINS

Glænýr 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 sem 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.
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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.

L

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. Það er sérhæfð list leikarans sem
skapar töfrana sem hrífa okkur hvort heldur á leiksviði eða
í kvikmyndum. Hann leiðir okkur inn í hugsanir, tilfinningar
og hegðun manneskjunnar og gerir það ósýnilega sýnilegt.
Til þess að leikarinn geti tekist á við þessi flóknu viðfangsefni þarfnast hann þjálfunar, þar
sem hæfileikar hans og persónuleiki eru í aðalhlutverki en líkami og rödd aðalverkfærin.
Kvikmyndaskóli Íslands býður upp á tveggja ára nám fyrir leikara þar sem lagður er
grunnur að menntun og þjálfun leikarans en jafnframt er lögð áhersla á kvikmyndaleik
sem er sérstaða námsins.
Í náminu er lögð mikil áhera á sjálfstæði og skapandi vinnubrögð jafnt í sviðslistum
sem kvikmyndagerð. Nemendur fá mikla innsýn í heim kvikmyndagerðar,
list hennar og tækni, enda eru þau hæg heimatökin í skólanum. 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.
Leiklistardeild Kvikmyndaskóla Íslands er því ákjósanlegur valkostur fyrir ungt og hæfileikaríkt
fólk sem hefur áhuga á skapandi og krefjandi námi á sviði leiklistar og kvikmyndagerðar.
Hlín Agnarsdóttir
Deildarforseti Leiklistardeildar
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Andri Freyr Sigurpálsson
Björg Ólöf Þráinsdóttir
Kolbrún Völkudóttir
Linda Björg Guðnadóttir
María Lovísa Guðjónsdóttir
Róbert Orri Pétursson
Sara Rut Arnardóttir
Sigmar Ingi Sigurgeirsson
Þorsteinn Pétur Manfreðsson
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RAGNALDUR HITTIR ÁLF
Höf: Andri Freyr Sigurpálsson

KRÍA

Ragnaldur er einfaldur gaur sem lifir einföldu lífi og fylgir sínum
rútínum. Dag einn fær hann fréttir sem snýr lífi hans á hvolf.
Í kjölfarið fær Ragnaldur óvæntan gest sem ætlar að hjálpa
honum og hvetur hann til að fara að lifa lífinu.

Gjörningur í formi dansverks sem er opinn til túlkunar hverjum þeim
sem er tilbúinn til að upplifa.

Höf: Björg Ólöf Þráinsdóttir
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VON

Heyrnarlaus ung móðir lendir í snjóflóði ásamt fjölskyldu sinni og
reynir að fikra sig nær lífi en dauða í von um að hitta þau á ný.

Slaufa P

„Má ég kynna yður fyrir Hans konunglegu hátign das Fuhrer af
Grensás; Sith Lord Örlygur Rauðskinn Skallagrímsson Laxdal, einnig
þekktur sem Ölli“.

Höf: Kolbrún Völkudóttir

Höf: Linda Björg Guðnadóttir
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UNDANTEKNINGIN

Ástin er flókið fyribæri sem Erla hefur gefist upp á að reyna að skilja.
Daníel er algjörlega á öndverðum meiði. Þegar leiðir þeirra liggja
saman þetta kvöld þá vill Daníel ekkert frekar en kveikja
áhuga Erlu á ný.

BOLDIÐ

Ragnheiður er ung kona sem lifir öðruvísi lífi. Hún veit ekki alveg hvorn
fótinn hún á að stíga í næst. Hvað vill hún gera?

Höf: María Lovísa Guðjónsdóttir
Róbert Orri Pétursson

Höf: Sara Rut Arnardóttir
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ROF

Róbert er ungur maður sem fótar sig illa í lífinu sökum þunglyndis.
Fjölskylda hans tekur mismunandi á stöðu Róberts en yngri bróðir
hans, Stefán, tekur að lokum málin í sínar hendur.

EITT SKREF

Útbrunna poppstjarnan Garðar Bé heldur út í lífið á nýjan leik eftir
áfengismeðferð.

Höf: Sigmar Ingi Sigurgeirsson

Höf: Þorsteinn Pétur Manfreðsson
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ANIMAL's BREAKFAST
Höf: Bjarni Svanur Friðsteinsson
Ást og hatur.

Morgunverður
Höf: Haukur Elís Sigfússon
Hún er geggjuð!

hlekkir

Höf: Kolfinna Hagalín Hlöðversdóttir
Túlkun mín á ljóðinu eftir Jacques Prévert.

BREAKFAST

Höf: Magnús Ingvar Bjarnason
Myndræn túlkun á ljóðinu Déjeuner du Matin eftir
Jacques Prévert.
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YO-YO lífið

Höf: Gunnar Már Halldórsson
Á bak við saklaust barnaleikfang leynist samkeppni, hæfileikar, partý og vinátta.

PÉTUR GUÐJÓNSSON - VINUR LÍFSINS
Höf: Hafsteinn Gunnar Hafsteinsson

Hugsjónamaðurinn og mannvinurinn Pétur Guðjónsson hefur frá
því um tvítugt leitast við að umbylta heiminum og sér núna 68 ára
gamall fyrir endann á ætlunarverkinu.

CULT BABY

Höf: Joshua Ásberg O'Neill
Síðan hann var ungur drengur hefur Joshua heyrt sögur af því að
hann hafi verið fæddur inn í költ sem átti sér stað á Íslandi en nú,
rúmum 20 árum síðar, fer hann í leit að svörum um þennan undarlega hóp og starfsemi hans.

BYRÐI SÖGUNNAR
Höf: Ólöf Birna Torfadóttir

Á Bakkakoti í Meðallandssveit hefur allt gengið á afturfótunum. Hvort
það sé af yfirnáttúrulegum völdum getur sagan ein sagt.

Einu sinni var þetta kallað aumingjaskapur
Höf: Sindri Valþórsson

Geðhvarfasýki. Hversu mikil áhrif hefur það á þá einstaklinga sem
það hrjáir? Hversu mikið af þeim tilheyrir þeim sjúkdóm og hvað
gera þeir þegar þeim finnst þeir vera á botninum?

HRAUNBÆR

Höf: Sturla Óskarsson
Hraunbærinn er hreinsaður af rusli árla morguns. Ruslið er keyrt út úr
bænum, því er urðað og síðan gleymt.
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RIMMUGÝGUR

Höf: Ásgeir Logi Axelsson
Í Hafnarfirði eru starfrækt víkingasamtök sem
kallast Rimmugýgur. Þetta er hópur fólks sem hefur
mikinn áhuga á víkingum og þeirra menningu.

Fólkið í Eríal Pole
Höf: Eva Rut Hjaltadóttir

Viðtöl við þjálfara og nemendur í Eríal Pole og
reynsla og upplifun þeirra þar.

ELLIOTT

Höf: Haukur Heiðar Steingrímsson
Elliott átti erfitt með að sætta sig við samkynhneigð
sína þar sem hann var alinn upp í strangtrúaðri
kristinifjölskyldu. Erfiðleikarnir við að sættast við
sjálfan sig og koma út úr skápnum fyrir framan
fjölskyldu sína komu honum í opna skjöldu.

UM EIGIN TÍÐNI OG ALLT HITT
Höf: Jared Guðni Gerhardsson

ZapKit er tíðnimeðferðartæki sem er þróað á
Íslandi. Sagt er frá virkni, þróunarferil og tilgang
þess. Einnig er fjallað um upphaf tíðnimeðferða
og Rife tækja.
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HúSIÐ

Höf: Kristján Ingi Valgeirsson
Farið er létt yfir sögu hússins á Eyrarbakka ásamt
nokkrum áhugaverðum hlutum sem gerðust þar.

DP-IN

Höf: Ragnar Ingi Magnússon
Mynd um sýn ungs manns á dreifingu kvikmynda.

FELULEIKUR

Höf: Sigríður Björk Sigurðardóttir
Heimildamyndin Feluleikur fjallar um afleiðingar
kynferðisofbeldis. Við höfum heyrt margar sögur
um atvik í gegnum net og fjölmiðla. Mig langaði
hins vegar að setja fókusinn á hvað gerist eftir á.
Atvikin eru misjöfn og fólki finnst oftast sitt atvik ekki
nógu stórt til að mega leita sér hjálpar.
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STÍGUR

Höf: Andri Már Halldórsson
Ljóðasafn Haralds Stígssonar varð kveikjan að
stofnun hljómsveitarinnar Stígur sem Árni Freyr Haraldsson
langafabarn Haraldar stofnaði. Hugsjón og drifkraftur
Árna hefur skilað ljóðum Haraldar í falleg og hugljúf
tónverk sem munu án efa vekja mikla athygli
þegar fram líða stundir.

Elín

Höf: Atli Þór Einarsson
Farið er í heimsókn í skrautlegan myndlistartíma
hjá Elínu Rafnsdóttur listnámskennara í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Hún er af mörgum talin einn
af bestu og eftirminnilegustu kennurum skólans og
er það ekki að ástæðulausu ...

TVÖFALDUR Í LOTTÓ
Höf: Atli Friðbergsson

Almenningur þekkir Bergvin Oddsson sem annað
hvort Begga blinda uppistandara eða Bergvin
Oddsson formann blindrafélagsins en við ætlum
að kynnast betur Bergvini Oddsyni sem persónu
og manneskju sem lendir á stórum vegg í lífi sínu.

FALLEG RÖDD

Höf: Haraldur Bjarni Óskarsson
Andri er mjög einlægur, heillandi og að eðlisfari
mjög fyndinn einstaklingur en hann getur ekki
sungið til að bjarga lífi sínu.

HEIMSÓKN

Höf: Sveinbjörn Óli Ólason
Kristín kom til Íslands 1979. Við heyrum hana tala
um sína lífsreynslu og hvernig hún lítur á lífið eftir
komu sína hingað til lands.
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ÞJÁST

Höf: Bergur Líndal Guðnason
Þessi mynd er um þá óstjórnlegu þörf/fíkn fyrir snertingu og
tengingu við aðra manneskju og henni líkt við eiturlyfjafíkn.

ÓSMEKKLEG ÁSTARSAGA
Höf: Bjarni Friðrik Garðarsson

Hann elskar hana, hann vill hana aftur, en það er þessi tími
mánaðarins.

fullorðinn maður
Höf: Bjarni Guðmundsson

Mynd um innra barnið sem býr í okkur öllum.

MINNISMIÐAR
Höf: Eyþór Jóvinsson

Nýr og framandi hlutur gleymist í vernduðu umhverfi hjá minnislausum
manni, sem setur daglegt líf hans úr skorðum.

SUPERSTITIOUS CUT

Höf: Jimmy Andres Salinas Moreno
The idea of superstition caused by the irrational belief of
fear. In this case, the set of a movie.

BYLTINGARMYND
Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson

Búsáhaldabyltingin át ekki öll börnin sín. Fylgst er með einu af fáu
afkvæmum hennar sem man. Lifi byltingin.

SNEAK OUT

Höf: Kári Víkingur Sturlaugsson
Þessi litla mínútumynd fjallar um strák sem er að reyna hætta að
reykja en mistekst það alltaf þegar kærasta hans er ekki til staðar.
Hann laumast út.
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN

SKAPANDI
TÆKNI

minningar

Höf: Kristján Frímann Kristjánsson
Kona á leið heim úr vinnu kemur við í fiskbúð sem er lokuð í „10 mín“.
Hún fer í ísbúðina við hliðina á meðan hún bíður. Þar rekst hún á
gamla barnabók sem kveikir bældar minningar.

SÖNN ÁST

Höf: Teitur Magnússon
Kona fær nóg eftir margra ára misnotkun og einelti af hálfu mannsins
síns.

höldum friðinn
Höf: Víkingur Víkingsson

Listrænn gjörningur um málfrelsi, trúfrelsi og þjóðarsál Íslendinga.

BÆKUR

Höf: Þórður Helgi Guðjónsson
Mynd um bækur sem lenda í kröppum dansi þegar upp kemst um
forboðið og sóðalegt ástarsamband þeirra. Myndin er ekki byggð
á sannsögulegum atburðum.

SOMNIATIS

Höf: Þórir Brinks Pálsson
Myndin fjallar um mann með persónuleikaröskun. Skyggnst er inn í
hugarheim hans í eina mínútu.

MÍNÚTUMYND

Höf: Þröstur Gunnlaugsson Söring
Söguhetjan okkar er karl, sem heitir Karl. Karl lendir í því að kærasta
hans hættir með honum og flytur út. Við fylgjumst með því hvernig
hann tekst á við það.
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ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

GURKA

Höf: Andrea Ýr Gústavsdóttir
Það getur verið erfitt að vera maður sjálfur - þegar allt samfélagið í
heild sinni tekur manni ekki eins og maður er!

SJÖ

Höf: Andri Geir Torfason
Manneskja er innlokuð í rými með ekkert nema þráhyggju og sköpun
með sér.

what I mean

Höf: Andri Örn Hjartarson
Strákur mætir of seint á sitt fyrsta stefnumót.

rökkurró

Höf: Aron Þór Leifsson
Rökkurró er mínútu hrollvekja. Tómas getur ekki sofnað. Hann er
hræddur við skrímslin sem leynast í herberginu. Milli svefns og vöku
fara hlutir að taka á sig skrítna mynd.

bransinn

Höf: Ársæll Rafn Erlingsson
Nýútskrifaður leikari er spenntur fyrir fyrsta alvöru hlutverkinu. Er
konan hans jafn spennt?

ÚTILÍF

Höf: Atli Friðbergsson
Útigangsmaður stendur á krossgötum í lífi sínu. Hann hefur færi á
að umturna lífinu sínu en það eina sem hann þarf að gera er að
velja það.
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DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

berdreymin

Höf: Berglind Halla Elíasdóttir
Draumtákn. „...ef blæðir eftir tannmissi eða þú sérð eftir tönninni er
það tákn fyrir ástvinamissi.“

flagð undir fögru skinni
Höf: Berglind Róbertsdóttir
Kynningarmyndin mín.

MÓTSTEFNA

Höf: Bjarni Svanur Friðsteinsson
Ungur maður sem fer á hraðstefnumótakvöld og kynnist þar fjölbreyttum persónum, en hegðun hans leiðir hann í vandræði.

VIÐRAÐU ÞIG

Höf: Bryndís Haraldsdóttir
Sif er nýbyrjuð að vinna á skrifstofu hjá Diljá, sem er helsti rithöfundur
landsins og idolið hennar Sif. En fljótt fara hlutirnir í aðra átt en Sif
vonaði þegar Diljá tjáir sig um „Free the Nipple“.

FRAMHJÁHALD

Höf: Gunnar Már Halldórsson
Afbrýðisamur kærasti verður uppvís að lygum í sambandinu. En ekki
er allt sem sýnist.

auglýsing

Höf: Halla Karí Hjaltested
Hugur stúlku leitar ávallt á sama stað aftur. Hún þráir að láta draum
sinn rætast.
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DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

öfugur upp

Höf: Haukur Elís Sigfússon
Myndin er um öfugan mann.

HERA

Höf: Joshua Ásberg O'Neill
Þegar Hera og Máni koma heim af stefnumóti kemst Máni að því
hver (eða hvað) Hera er í raun og veru.

gríman

Höf: Kolfinna Hagalín Hlöðversdóttir
Berglind Halla gefur einföld og góð ráð til þess að líta sem best út
í amstri dagsins.

MARADANS

Höf: Lára Jóhanna Magnúsdóttir
Stundum er maður fastur í martröð, og ekkert gengur upp hjá manni
alveg sama hvað maður reynir. Maður er hlekkjaður fastur, í sínum
eigin hugarheim.

terminal conquest 3
Höf: Magnús Ingvar Bjarnason

Terminal Conquest 3 er spennumynd undir sterkum áhrifum frá 80’s
B-myndum.

timbur

Höf: Marteinn Knaran Ómarsson
Skuggalegur skógarhöggsmaður leitar að einstöku timbri í skóginum.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

adagio

Höf: Matthías Kristinsson
Hugarheimur ungrar stúlku er rofinn einn síðsumardag.

RAUÐ

Höf: Ólöf Birna Torfadóttir
Rauð er á hlaupum um skóginn en myrkur skógurinn er enginn staður
fyrir varnarlausa hnátu.

KYNNINGARMYND
Höf: Sigurður Traustason

Mocumentary stíll, hrátt myndefni og allt handheld.

georg í hnotskurn
Höf: Sindri Valþórsson

Georg gengur í gegnum sína sömu venjulegu rútínu á meðan sögumaður reynir hið ýtrasta að koma sögunni sinni í gang.

rauði boltinn
Höf: Sturla Óskarsson

Rauður bolti leiðir Stjána í annan heim.
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DEILDIR

LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN

SAKRAMENT

Höf: Kristján Frímann Kristjánsson, Teitur Magnússon, Viktor Orri
Andersen.
Útgerðarmaðurinn og heildsalinn Harald Johnson er
umsvifamikill í viðskiptum hér heima sem erlendis.
Hann er vel látinn og virtur fyrir vönduð vinnubrögð og
áreiðanleika í samningum. Harald er þrátt fyrir velgengni
frekar dulur maður og ver tómstundum sínum einn með
gesti.

CHECKMATE

Höf: Bjarni Guðmundsson, Jimmy Andres Salinas Moreno, Kári Víkingur
Sturlaugsson.
Tveir menn festast inn á bar þar sem barþjónninn hefur
meiri völd en þeir telja.

GOÐSÖGNIN AF SIR JÓHANNESI

Höf: Herdís Tómasdóttir, Þórður Helgi Guðjónsson, Þröstur Gunnlaugsson Söring.

Riddarinn Sir Jóhannes er fastur í deyjandi starfsgrein.

frelsi

Höf: Bergur Líndal Guðnason, Eyþór Jónvinsson.
Ástfanginn námsmaður er litaður af liðnum atburðum úr
fortíð sinni. Mynd um ást og eftirsjá.

43

ALLAR
DEILDIR

LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN

fiskar eru líka fólk

Höf: Bjarni Friðrik Garðarsson, Jón Bjarki Hjálmarsson, Þórir Brinks
Pálsson.
Lífið er í föstum skorðum hjá ungu pari sem þurft hefur
að þola mikið áfall. Það breytist við komu nýs fjölskyldumeðlims.

ÁSTARPUNGAR

Höf: Emil Úlfsson, Unndór Kristinn Garðarson, Víkingur Víkingsson.
Ástarpungar er saklaus lítil saga sem fjallar um unga ást
og fjölskyldu.

ENDURGERÐ Á SENU: 3. ÖNN

only god forgives

Höf: Knútur Haukstein Ólafsson, Svanur Pálsson, Eva Rut Hjaltadóttir,
Jared Guðni Gerhardsson, Ragnar Ingi Magnússon.
Endurgerð sena úr kvikmyndinni Only God Forgives.
Julian er líkamlega særður og andlega uppgefinn.
Lokauppgjörið er í vændum. Hann situr í dimmu helvítinu
og bíður þess sem koma skal.

INGLOURIOUS BASTERDS

Höf: Haukur Heiðar Steingrímsson, Ásgeir Logi Axelsson, Kristján Ingi
Valgeirsson, Ragnar Gabríel Ragnarsson, Bolli Már Bjarnason.
Mjólkurbóndi fær óvænta heimsókn frá Útlendingastofnun. Í húsinu felur bóndinn eitthvað sem getur endað
líf hans.
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HANDRIT Í FULLRI LENGD
HANDRIT/LEIKSTJÓRN: 4. önn

UPP MEÐ HENDUR Höf: Barði Guðmundsson
Tveir ólíkir menn deila herbergi á elliheimili og líkar illa vistin. Þeir fremja bankarán með því markmiði að fá inni í lúxusfangelsi. Ránið tekst óvart og þá flækjast málin enn frekar.

SIÐROF Höf: Haraldur Gunnar Bender
Ungt par er með allt á hreinu; ást, stöðugt heimili og bjarta framtíð. En þegar fortíðardraugar gera vart við sig fer að
reyna á sambandið. Það sem þau vita ekki er að ekki er allt sem sýnist.

LÝÐRÆÐI ENGLANNA Höf: Kristmundur Karl Steinason
Í dystópískri framtíð í Reykjavík, fylgjum við unglingsstúlkunni Þuru sem býr þar ásamt foreldrum sínum undir stjórn
Lýðræðishersins. Þegar Þura kemst að spillingu innan Hersins neyðist hún ásamt vinum hennar að flýja borgina, sífellt á
flótta frá spilltum hermönnum. Þau vonast til að leita skjóls hjá uppreisnarher fyrir norðan og komast að því að Lýðræðisherinn er spilltari en þau héldu.

status Höf: Ólafur Einar Ólafarson
Feður, mæður, synir, og dætur flækjast í eigin og annarra kynlífs-, græðgis-, áfengis-, brjálæðis-, og veðráttuvandamálum.

strengirnir skornir

Höf: Róbert Keshishzadeh

Ungur maður losnar af Kleppi út í þögult og verndað líf, en í kjölfarið á sjálfsmorði kærustu hans fellur hann í heim
ofskynjana og ofbeldis sem endurspeglar tilveru Axlar-Bjarnar heitins.

besta amma í heimi Höf: Rósa Grímsdóttir
Gamall hippi fær það hlutverk fyrir misskilng að gerast frönskumentor fyrir gothara dóttur forsætisráðherrans, sem þekkir
hvorki dóttur sína né þjóð og fara þær í uppreisn gegn mömmu hennar með grátbroslegum afleiðingum.

Unnur Höf: Sunna Mjöll Valdimarsdóttir
Þrír vinir koma aftur á Eyrarbakka eftir 10 ára fjarveru í vafasömum tilgangi. Innan skamms eru þeir fastir inni í húsi með
draugum fortíðar. Innilokunarkennd, samviskan og barátta upp á líf og dauða tekur við.

LITLA AMERÍKA Höf: Tumi Bjartur Valdimarsson
Ungur drengur, sem ólst upp í Bandaríkjunum, er sendur heim til föðurlandsins, Íslands, í betrunarvist hjá frænda sínum,
sem rekur lítið fyrirtæki úr kjallarnum. Þar á hann að læra til verka en þegar hann kynnist hópi ungra afbrotamanna og
verður „ástfanginn“ af stelpu í hópnum fara mál að vandast.
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LEIKIN SJÓNVARPSMYND
Sameiginlegt á milli deilda og anna

MASTERPLAN (hópur 1)

Miðaldra konu er rænt og haldið fanginni með ókunnugum manni – örlögin virðast hafa komið þeim saman,
eða hvað?
Leikstjórn:

Matthías Kristinsson
Leiðbeinandi:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Handrit:

Matthías Kristinsson
Marteinn Knaran Ómarsson
Karl Pálsson

Aðstoðarleikstjóri:

Andri Örn Hjartarson
2. Aðstoðarleikstjóri:

Marteinn Knaran Ómarsson
Line Producer:

Halla Karí Hjaltested
Aðstoð á skrifstofu:

Aron Þór Leifsson
Önnur aðstoð:

Birna Dögg Kristel Kristjánsdóttir
Myndataka:

Eva Rut Hjaltadóttir
Sigríður BJörk Sigurðardóttir
Jared Guðni Gerhardsson

Klipping/Litaleiðrétting:

Sigríður Björk Sigurðardóttir
Leiðbeinendur:

Stefanía Thorsdóttir
Eggert Baldvinsson

Ljós:

Haukur Heiðar Steingrímsson
Jared Guðni Gerhardsson
Ragnar Ingi Magnússon
Eva Rut Hjaltadóttir
Skrifta/PA:

Grip:

Kristján Ingi Valgeirsson
Ásgeir Logi Axelsson
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Ragnar Ingi Magnússon
Jared Guðni Gerharðsson
Hljóð:

Bjarni Svanur Friðsteinsson
Kolfinna Hagalín Hlöðversdóttir
Leiðbeinendur:

Huldar Freyr Arnarson
Nicolas Liebing
Leikmynd:

Haukur Elís Sigfússon
Magnús Ingvar Bjarnason
Leiðbeinandi:

Ásta Björk Ríkharðsdóttir

Leiðbeinandi:

Jonathan Devaney
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Hákon J. Helgason
Leikarar:

Ellert Ingimundarson
Knútur Haukstein Ólafsson
Ragnar Gabríel Ragnarsson
Vilborg Halldórsdóttir

LEIKIN SJÓNVARPSMYND
Sameiginlegt á milli deilda og anna

MASTERPLAN (hópur 2)

Miðaldra konu er rænt og haldið fanginni með ókunnugum manni – örlögin virðast hafa komið þeim saman,
eða hvað?
Leikstjórn:

Aron Þór Leifsson
Leiðbeinandi:

Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Handrit:

Klipping:

Haukur Heiðar Steingrímsson
Leiðbeinendur:

Stefanía Thorsdóttir
Litaleiðrétting:

Ásgeir Logi Axelsson

Matthías Kristinsson
Marteinn Knaran Ómarsson
Karl Pálsson

Eggert Baldvinsson

Aðstoðarleikstjóri:

Grip:

Marteinn Knaran Ómarsson
Line Producer:

Hákon J. Helgason
Myndataka:

Ásgeir Logi Axelsson
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Kristján Ingi Valgeirsson
Ragnar Ingi Magnússon
Haukur Heiðar Steingrímsson
Leiðbeinandi:

Jonathan Devaney

Leiðbeinandi:

Kristján Ingi Valgeirsson
Jared Guðni Gerhardsson
Eva Rut Hjaltadóttir
Haukur Heiðar Steingrímsson
Ragnar Ingi Magnússon
Hljóð:

Haukur Elís Sigfússon
Magnús Ingvar Bjarnason
Leiðbeinendur:

Huldar Freyr Arnarson
Nicolas Liebing
Leikmynd:

Bjarni Svanur Friðsteinsson
Kolfinna Hagalín Hlöðversdóttir
Leiðbeinandi:

Ásta Björk Ríkharðsdóttir
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Ljós:

Eva Rut Hjaltadóttir
Ragnar Ingi Magnússon
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Ásgeir Logi Axelsson
Kristján Ingi Valgeirsson
PA/Runnerar:

Matthías Kristinsson
Karí Hjaltested
Andri Örn Hjartarson
Leikarar:

Arnar Jónsson
Lilja Þórisdóttir
Bolli Bjarnason
Svanur Pálsson

LEIKSÝNING
LEIKLIST: 2. önn

Leikarar:

Leikstjóri:

Andrea Ýr Gústavsdóttir
Andri Geir Torfason
Ársæll Rafn Erlingsson
Berglind Róbertsdóttir
Berglind Halla Elíasdóttir
Bryndís Haraldsdóttir
Lára Jóhanna Magnúsdóttir
Sigurður Traustason

Guðmundur Ingi Þorvaldsson
Leiðbeinandi:

Hlín Agnarsdóttir
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LEIKSÝNING
LEIKLIST: 2. önn

Lífið er aldrei flatt. Lífið er aldrei fyrirsjáanlegt. Lífið er
aldrei öruggt. Þannig á listin að vera líka. Listin á að
teygja sig að ystu mörkum fáránleikans, því í honum
er sannleikurinn. Leikhúsið á að leggja sig fram um að
vera stærra en lífið sjálft, hefja sig úr hversdagsleikanum
og vera stækkunargler á samtímann. Í tvær vikur höfum
við verið með stækkunargler á fjölskylduleyndarmálum,
foreldrum sem taka heiður fjölskyldunnar fram yfir eðlileg
samskipti, nýríkt fólk, fólk sem lifir af stríð, fólk sem lifir
sínu hversdagslífi fyrir augum almennings, fólk sem svífst
einskis til að ná markmiðum sínum, fólk sem kemst yfir
áföll í gegnum hlutverkaleiki.

Það er átak að taka nýjan texta sem aldrei hefur reynt
á og koma honum á svið á tveimur vikum. Þessi frábæri
hópur hefur lagt nótt við nýtan dag í leit sinni að sannleikanum í texta sem var skrifaður upp úr viku spunanámskeiði
hjá Hlín Agnarsdóttur. Við erum stolt af því sem við
höfum afrekað á þessum stutta tíma. Ég hef lært margt af
þessum hópi og gæti ekki beðið um meira en það
sem ég hef fengið. Ég þakka Kvikmyndaskóla Íslands,
Klæmint Isaksen og Hirti Howser fyrir ómetanlega aðstoð.
Þetta er búið að vera gaman. Við bjóðum ykkur að stíga
inn á heimili Rómanovfjölskyldunnar sem er kannski ekki
svo ef grannt er skoðað.
Guðmundur Ingi Þorvaldsson
Leikstjóri
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KÍNEMA
NEMENDAFÉLAG KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

æru samnemendur og starfsfólk. Vorönn árið 2015 stóð
vel undir væntingum, Kvikmyndaskóli Íslands tók við frambærilegum nýnemum og tveir af þeim komu til starfa hjá
okkur í Kínema. Við buðum nýjan varaformann velkominn, hann
Aron Þór Leifsson og kemur hann til með að vera formaður ykkar á
komandi önn.

K

Við hjá Kínema fögnuðum saman með bjórkvöldum, wrap partíum
og að sjálfsögðu var haldin árshátíð í stúdíó 176 hjá Saga Film.
Þessi árshátíð var í raun það sem allir formenn Kínema þurfa að
bera sig við og ég segi bara, toppaðu þetta Aron.
Svo má ekki gleyma öllum skemmtilegu gjörningunum, söng og leiksýningunum sem leiklistin
hefur boðið upp á og setur það alltaf svip á félagslíf skólans, hér helst má nefna leiksýninguna
Tuskudýrin, sem sló í gegn.
En þar sem skólagöngu minni fer senn að ljúka vil ég fyrir hönd Kínema í síðasta sinn
þakka ykkur öllum sem stunda nám eða kenna okkur hinum fyrir frábæra önn og þennan
yndislega tíma. Ég hef lært svo mikið á því að vera með ykkur í daglegu amstri og er líf
mitt ríkara fyrir ykkar tilstilli.
Að lokum vil ég óska öllum þeim sem tóku þátt í þessari önn innilega til hamingju með vel
heppnað skólaár og óskum við í Kínema öllum tilvonandi útskriftarnemum til hamingju með
áfangann og verður nú fróðlegt að sjá afraksturinn.
Svo hvetjum við alla til að mæta á uppskeruhátíðina í Bíó Paradís og njóta góðs af erfiðisvinnu okkar allra.
Haraldur Gunnar Bender
Formaður Kínema
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TIL HAMINGJU

ÚTSKRIFTARNEMAR
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