Hví KVÍ?
Nú hefur það verið staðfest, sem við sem vinnum að framgangi íslenskrar
kvikmyndagerðar höfum vitað um alllangt skeið, að kvikmyndagerð skiptir
íslenskt þjóðarbú miklu máli, ekki talsverðu heldur miklu. Íslenskar kvikmyndir,
af öllum stærðum og gerðum, gera víðreist og bera landi og þjóð fagurt vitni.
Erlendir kvikmyndarisar keppast um að taka upp verk sín í íslensku landslagi
og treysta íslensku fagfólki fyrir lykilstörfum í framleiðsluferli sínu. Ýmis konar
þjónustustarfsemi nýtur góðs af sem og þjóðarbúið allt. Enda þorir enginn
velmeinandi maður að mótmæla því lengur að kvikmyndagerð skiptir okkur
Íslendinga máli, bæði þjóðhagslega sem og menningarlega. Enda eru það gömul
sannindi að menning styður við þjóðarhag.
Þetta eru nokkrar af helstu ástæðum þess að stjórnvöld hafa boðað aukinn
stuðning við íslenska kvikmyndagerð. Þetta er bæði eðlilegt og sjálfsagt, enda
bæri það vondum búrekstri vitni ef stjórnvöld myndu nú á uppgangstímum herða
sultarólina um öndunarvegi íslenskrar kvikmyndagerðar. Það er að mörgu leyti gott að vera kvikmyndagerðarmaður
á Íslandi í dag.
Ein af lykilforsendum þess að erlendir framleiðendur sækjast eftir að taka upp myndir sínar á Íslandi er að hér má
finna innlent vel menntað og hæft starfsfólk. Íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafa sótt menntun sína til Evrópu,
Ameríku og jafnvel Asíu, og komið til baka með nýja og spennandi strauma sem hafa styrkt innlenda frumsköpun
og eflt sjálfsmynd okkar sem Íslendinga. En þrátt fyrir öll þessi áhugaverðu erlendu áhrif eru þó langflestir íslenskir
kvimyndagerðarmenn menntaðir á Íslandi, í Kvikmyndaskóla Íslands – KVÍ. Obbinn af áhöfnum íslenskra mynda eru
fyrrverandi nemendur KVÍ.
Skólinn fékk á síðasta ári inngöngu í Cilect, samtök 130 bestu kvikmyndaskóla heims. Nemendur KVÍ hafa unnið
til verðlauna á Stuttmyndadögum, á Shorts & Docs, verið tilnefndir til Edduverðlauna, fengið myndir sínar sýndar í
Cannes sem og á fjölmörgum öðrum kvikmyndahátiðum, - í stuttu máli borið hróður íslenskrar kvikmyndagerðar
og íslenskrar menningar um viðan völl. Samt eru eru íslensk stjórnvöld enn hikandi í stuðningi sínum við KVÍ. Er því
nema von að spurt sé “Hví ekki KVÍ?”
Ég er bjartsýnn á framtíð útskriftarnema okkar. Ég óska þeim heilla á grýttri götu listarinnar og veit að einhverjir
þeirra eiga eftir að setja afgerandi mark á íslenska kvikmyndagerð á komandi árum. Þetta snýst jú allt um íslenska
kvikmyndagerð, hún er stóri tilgangurinn með öllu okkar ströggli. Því KVÍ.
Hilmar Oddsson
rektor KVÍ

LEIKSTJÓRN /
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFT VOR 2013
Við leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands er boðið upp
á fjölbreytt og krefjandi nám í leikstjórn og framleiðslu fyrir kvikmyndir og
sjónvarp, auk allra þeirra miðla annarra sem notast við kvikmyndun. Námið
er til tveggja ára og tekið er inn í deildina bæði á vor- og haust önn.

Á þessum tveimur árum í skólanum læra nemendur að tileinka sér
vinnuferla leikstjóra og framleiðanda og öðlast reynslu með því að leikstýra
og framleiða kvikmyndaverk. Samhliða þessu munu þeir sitja námskeið í
öllum helstu undirstöðuatriðum kvikmyndargerðar, þ.á.m. handritsgerð,
myndrænni frásögn, grunnkennslu í tækjanotkun sem og aðstoðarleikstjórn
og framleiðslustjórn.
Eftir að tveggja ára námi lýkur hafa þeir nemendur sem útskrifast af
leikstjórnar- og framleiðsludeild öðlast töluverðan þroska sem listrænir
stjórnendur kvikmyndaverka. Þeir þekkja hlutverk og hugmyndafræði
leikstjórans ásamt undirstöðuatriðum í vinnu með leikurum. Einnig hafa þeir öðlast reynslu og þekkingu
sem framleiðendur kvikmyndarverka og hafa góða innsýn í heim kvikmyndaiðnaðarins á Íslandi.
Nú er komið að þeim að sanna sig upp á eigin spýtur í hinum harða, en þrælskemmtilega kvikmyndaiðnaði
sem er að finna á Íslandi. Hvort sem það er við framleiðslu eigin verkefna, í vinnu með einu af fjölmörgu
framleiðslufyrirtækjum landsins eða halda utan landsteina í áframhaldandi nám.
Hrafnkell Stefánsson,
Deildarstjóri Leikstjórnar- og Framleiðsludeildar

Project Proxima
Ásþór Aron Þorgrímsson

Kristian og Mikael vinna saman í lítilli stöð í dauðri náttúru framtíðarinnar. Þeirra
verkefni er mikilvægt en hættulegt. Þurfa þeir því að treysta hver á annan.

Faðmurinn
Edda MacKenzie

Faðmurinn er saga ungrar konu þar sem forgengileiki tilverunnar minnir á sig. Í anda
Argentískra neoliberalisma, skarast nútíminn við íslenkar hefðir og þjóðsögur og leiðir
áhorfandann í hulduheima aðalsöguhetjunnar.

Einhyrningurinn
Marsibil Sæmundardóttir

Eftir örlagaríka atburði er Símon kominn á hvíldarheimili þar sem hann þarf að fara
yfir líf sitt með Pétri, stuðningsfulltrúanum sínum. Þaðan getur hann ekki farið fyrr en
hann finnur sinn eigin sannleika, kjarnann sinn.

EYLÍEN

Gunnar Gunnarsson

Magnús er þrítugur einstæður faðir. Hann hefur alltaf haft dóttur sína hjá sér. Sóley er
sjö ára stelpa sem elskar Alien og á oft erfitt með að greina mun á ævintýraheimi og
raunveruleika. Magnús og Sóley eru á vendipunkti í lífi sínu og þarf Magnús að fara
óhefðbundnar leiðir til að halda í vonina.

Mósaík

Sveinn Orri Símonarson

Brotin sál af brotnu heimili. Ung stúlka kynnist dularfullum strák sem gæti verið flóttinn
hennar frá veröldinni sem hún þráir að losna frá.

Sundið

Marta Óskarsdóttir

Tveir ungir bræður þurfa að flýja heimili sitt vegna aðstæðna og setjast að í húsasundi.
Gömul einmana kona vingast við þá og reynir að fá þá til þess að flytja til sín en það
endar þó á annan hátt.

SKAPANDI
TÆKNIVINNA
ÚTSKRIFT VOR 2013

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

Stjáni Stöff

Alexander Hrafn Ragnarsson

Öll höfum við áhrif á líf samferðamanna okkar og umhverfi, sama hvað við gerum!
Eitt leiðir af öðru og hlutverk hvers og eins tvinnast saman á áhrifaríkan hátt. Mannleg
mynd um daglegt líf í Reykjavík.

Project Proxima
Baldvin Vernharðsson

Kristian og Mikael vinna saman í lítilli stöð í dauðri náttúru framtíðarinnar. Þeirra
verkefni er mikilvægt en hættulegt. Þurfa þeir því að treysta hver á annan.

Ég og Robocop
Eyjólfur Jónsson

Saga um vináttu.

Could It Be Found?
Kristján Frímann Kristjánsson

Heimildamynd eða kynning á Björgvini Gíslasyni gítarleikara og hljómsveit hans
Náttúru. Tímabilið er 1969 - 1973. Á þessum fjórum árum urðu örar og miklar
breytingar á hljómsveitinni sem endaði ferilinn með útgáfu plötunnar “Magic Key”
árið 1973.

EYLÍEN

Kristmann Jóhann Ágústsson

Magnús er þrítugur einstæður faðir. Hann hefur alltaf haft dóttur sína hjá sér. Sóley er
sjö ára stelpa sem elskar Alien og á oft erfitt með að greina mun á ævintýraheimi og
raunveruleika. Magnús og Sóley eru á vendipunkti í lífi sínu og þarf Magnús að fara
óhefðbundnar leiðir til að halda í vonina.

Núna

Ólafur Örn Ólafsson

Hvenær er of seint til þess að líta til baka?

Ryðdallur

Örvar Ingi Óttarsson

“Þetta er endalaus ritræpu díalóg sem endar í hallærislegum brandara.”
-Hrafn Gunnlaugsson

LEIKLIST
ÚTSKRIFT VOR 2013

Kvikmyndaskóli Íslands útskrifar nemendur frá leiklistardeild í níunda skiptið
nú í vor og er óhætt að segja að deildin sé vinsælasta deild skólans ef tekið
er mið af fjölda umsækjenda. Leiklistarnám er krefjandi list- og fagnám sem
þjálfar öguð vinnubrögð og næmni nemandans. Nemendur hljóta þjálfun í að
leika í kvikmyndum og öðrum myndmiðlum. Einnig fá nemendur að leika á sviði
og kynnast muninum á tæknivinnu leikarans, annarsvegar fyrir kvikmyndir og
hinsvegar leiksvið.
Nemendur þjálfa grunntækni í listsköpun leikarans og einnig undirstöðuatriði
kvikmyndagerðar, handritsgerðar, framleiðslu, kvikmyndatöku, hljóðvinnu, klipps
og eftirvinnslu. Sérstaða þessarar leiklistardeildar er að nemendur hljóta
víðtæka þjálfun í að leika í kvikmyndum og öðrum myndmiðlum í hópvinnu með
öðrum deildum skólans.
Kennarar deildarinnar koma úr röðum leikara, leikstjóra, söngvara, dansara og kvikmyndagerðarmanna sem
starfa við list sína og tengja nemendur við listasamfélagið. Kennarar Kvikmyndaskólans vinna saman að því að
undirbúa nemendur fyrir það sem þeir taka sér fyrir hendur eftir að námi lýkur, hvort sem þeir fara strax út í
kvikmyndagerð, í framhaldsnám eða sérhæfa sig á einhverju sviði listgreinarinnar. Tengslanet nemandans byrjar
að myndast í Kvikmyndaskólanum því allar deildir vinna saman að ótal verkefnum, stórum sem smáum undir
leiðsögn skapandi listamanna.
Í náminu er lögð mikil áhersla á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og kynnast nemendur því vel hvernig er að
vinna í kvikmyndaumhverfi, þar sem þau eru á heimavelli.
Leiklistardeildin er krefjandi tveggja ára nám og markmiðið er að nemendur fái að blómstra og dafna í skapandi
og öruggu umhverfi. Tekið er inn í deildina tvisvar á ári og eru nemendur valdir með inntökuprófum og
viðtölum.
Leiklistardeildin er ákjósanlegur valkostur fyrir ungt fólk sem hefur áhuga á skapandi og krefjandi starfi
leiklistarinnar og er góður grunnur fyrir störf í kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð, sviðslistum eða fyrir
framhaldsnám á einhverju sviði listgreinarinnar.
Deildarforseti leiklistardeildar KVÍ
Sigrún Gylfadóttir
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Bjarki Freyr Hauksson

Hvað myndir ÞÚ gera?

Gná

Halldóra Markúsdóttir

Fjarlægar öldur, fjarlægir steinar, fjarlæg fjöll... í fjarska sé ég ferðalagið, ferðin mín heim
og heiman.
Hvað er þar flýgur? Hvað þar fer eða að lofti líður?
Né eg flýg, þó eg fer og að lofti líðk á Hófvarpni þeim er Hamskerpir gat við Garðrofu.

Helför

Davíð Már Sigurðsson & Tómas Þórhallur Guðmundsson

Bræðurnir Björn og Úlfur fara í leiðangur til að bjarga systur og hefna foreldra sinna.

Creature World
Monika Ewa Orlowska

Það var einu sinni lítill heimur sem gekk á þremur lögmálum. Lögmáli Kassans, Lögmáli
Píramídans og Lögmáli Kúlunnar. Þar til... einn dag gerðist nokkuð sem aldrei hafði
gerst áður. Það opnuðust augu sem aldrei höfðu opnast áður...

Ibiza

Rebekka Atladóttir

Ibiza er eyja í Miðjarðarhafinu, skammt frá Spáni. Hún er fræg fyrir tryllt næturlíf,
ferðamennsku og raftónlist. Leiðin þangað er barnslega einföld - inn og út á tveimur
mínútum max. Þetta stendur allt og fellur með einum fundi. Sem betur fer mundi
Harpa eftir því að kaupa kaffi.

Gabríella

Sigríður Björk Sigurðardóttir

Gabríella hefur lokað sig af frá umheiminum og vill helst vera ósýnileg. En getur örlítið
fling gefið henni nógu mikla von til að hún komist aftur í samband við sitt rétta sjálf?

Project Proxima
Unnsteinn Garðarsson

Kristian og Mikael vinna saman í lítilli stöð í dauðri náttúru framtíðarinnar. Þeirra
verkefni er mikilvægt en hættulegt. Þurfa þeir því að treysta hver á annan.

Eitt lag enn
Karl Pálsson

Egill er farsæll lagahöfundur sem hefur samið lög fyrir marga frægustu tónlistarmenn
Íslands. Eftir að konan fór frá honum, hefur hann ekki getað samið og allt gengur á
afturfótunum. En Egill skuldar einum virtasta tónlistarmanni landsins eitt lag og það er
ekkert grín að lenda í þeim manni. Hvort sem honum líkar betur eða verr þarf Egill
núna að semja eitt lag enn.

KVIKMYNDATAKA /
MYNDVINNSLA
2.önn skapandi tæknivinna
Erla Hrund

Breakfast

Yfirheyrsla, byggð á ljóði eftir Jaques Prevert

Heiðar Eldberg Eiríksson

Breakfast

Mín túlkun á ljóði Jacques Prevert.

Arnór Jónasson

Breakfast

Mynd án orða.
Byggt á ljóðinu Breakfast eftir Jacques Prevert.

Logi Ingimarsson

Smoke gets in your eyes
Myndræn, þögul frásögn í Film Noir stíl byggð á ljóði
Jacques Prévert, Breakfast.

Garpur I. Elísabetarson

Breakfast

Verkefni í KVM 204. Túlka ljóðið “Breakfast” eftir Jacques
Prevert.
Leikkona Embla Karen Garpsdóttir
Tónlist eftir Hlín Kristbergsdóttur

Magga Vala

Breakfast

Mynd byggð á ljóðinu “Breakfast” eftir Jacques Prevert.
Hún byrjar á enda ljóðsins og endar á byrjuninni.

Garðar Garðarsson

Breakfast

Túlkun mín á ljóðinu Dejeuner du matin eftir Jacques
Prevert. Kona á vondum stað sér það sem hefði geta
orðið.

Nanna Höjgaard Grettisdóttir

Breakfast

Mynd unnin út frá ljóði

Róbert Mikael

The Red Dream
Hér er draumkennd upplifun einstaklings. Byggt á ljóði
eftir Jacques Prévert

Árni Rúnar Hrólfsson

Last breakfast

Byggt á ljóði eftir Jacques Prévert.
Fjallar um síðasta morgunverð ungs pars.
Áhersla lögð á kvikmyndatöku og lýsingu.

Heiður María Rúnarsdóttir

Déjeuner du matin

Mín túlkun á ljóðinu ‘Breakfast’ eftir Jacques Prévert.
Sérstakar þakkir fær Eva Sigurðardóttir, leikkona.

BÍÓLINGUR
„Bíólingur“ er annað nafn yfir stuttmyndir sem gerðar eru við Kvikmyndaskóla Íslands á hverri önn. Nemendur
fá hér tækifæri til þess að spreyta sig í framleiðsluverkefni í samvinnu við fagfólk úr kvikmyndaiðnaðinum.
Um kvikmyndatöku og klippingu sá 3. önn tæknideildar en tækninemar á 2. önn sáu um hljóðupptöku og
hljóðvinnslu. 2. önn leikstjórnar- og framleiðsludeildar tók að sér leikstjórn og framleiðsluna ásamt aðstoð frá
1.önn af leikstjórnar og framleiðsludeild. Handrit þessara stuttmynda voru skrifuð af nemendum handritaog leikstjórnardeildar.

1.önn leikstjórnar- og framleiðsludeild
Annetta Ragnarsdóttir
Einar Orri Pétursson
Georg Erlingsson
Grétar Magnús Grétarsson
Jóhann Einar Björnsson
Jónbjörn Birgisson
2.önn leikstjórnar- og framleiðsludeild
Arnar Már Brynjarsson
Axel Birgir Gústavsson
Árni Geir Kristmundsson
Guðbjörg Sigurðardóttir
Hjalti Sveinsson
Jimmy Andres Salinas Moreno
Júlíus Geir Halldórsson
Margrét Ósk Buhl Björnsdóttir
Helga Björg Gylfadótir

2.önn tæknideild
Arnór Ármann Jónasson
Árni Rúnar Hrólfsson
Elvar Örn Egilsson
Erla Hrund Halldórsdóttir
Garðar Björn Garðarsson
Garpur Elísabetarson
Heiðar Eiríksson
Heiður María
Logi Ingimarsson
Margrét Vala Guðmundsdóttir
Nanna Grettisdóttir
Róbert Mikael Gunnarsson
3.önn tæknideild
Arnar Óli Kristinsson
Birgir Ólafur Pétursson
Dukagjin Idrizi
Elfar Bjarni Guðmundsson
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
Jónína Björk Hlöðversdóttir
Jóakim Snorrason

2.önn handrit / leikstjórn
Aðalgeir Vignisson
Ingimar Sveinssonx
Ágúst Örn Ágústsson
Jeffrey Wolfshohl
Lovísa Lára Halldórsdóttir
Magnús Thoroddsen Ívarsson
Eiríkur Sigurðsson
Snævar Sölvi Sölvason
Þorlákur Bjarki Sigursveinsson

STURLA
Myndin fjallar um miðaldra mann, STURLU, sem
rekur hestaleiguna Sturluferðir og glímu hans við nýja
tíma vegna fjárhagsvanda hans og vöntun á tækja- og
tungumálakunnáttu.

Stjórnlaus
Linda er 32 ára atvinnulaus, einstæð móðir. Hún virðist hafa
engan metnað fyrir neinu. Hvort sem það sé að fá sér vinnu,
sjá um börnin sín eða að koma sér upp úr rúminu.
Emil, 11 ára sonur hennar, sér um 6 ára bróðir sinn, Gabríel,
að mestu leyti. Linda á ekki gott samband við Hörpu, 15 ára
dóttir sína. Hér fylgjumst við með daglegu lífi þeirra.

Utandeildin
Fimm félagar lenda í ævintýrum á leið á körfuboltaleik.

LOKAVERKEFNI 1.ÖNN
samvinna milli allra deilda

Vafinn
Gunnar G.
Kristinn Már
Jóhann Einar
Alexander

Jónbjörn Birgisson
Dísa Bjarnadóttir
Birkir Sigurjónsson
Alexander Kjartansson

Einar Orri Pétursson
Atli Karl Bachmann
Hallgrímur Jóhann Hallgrímsson
Sandra Helgadóttir
Gunnar Maris Straumland

Í dag þarf Hannes að horfast í augu við afleiðingar af
ákvörðunum sínum. Spurningin er hvort hann getur tekið
ábyrgð á þeim. En hvað gerir hann?

Friðþjófur & Friðþjófur
Friðþjófur lærir og kennir að fyrirgefa...eða hvað?

16. maí
Þorri og Ragga eru á hraðferð upp á spítala vegna
þess að Ragga er við það að fæða barn. Svo lenda þau
í því óláni að bíllinn bilar á miðri leið, en hvernig mun
Þorri höndla þær aðstæður?

Grétar Maggi Grétarsson
Ísak Gunnlaugsson
Fríða Torfadóttir
María Jimenez

Aríel J
Gunnar Maris
Gunnar Albert
Jakobína Ragnhildur Valgarðsdóttir

SÖLUVÆN
Carmen er einstæð móðir sem þráir ekkert heitara en
að selja ryksugu í heimi tálsýnar.

Faðir
Ungur rithöfundur ferðast á heimaslóðir sínar eftir
fráfall föður síns. Hann erfir húsið hans, en ferðin
reynist dýrkeypt.

Fyrsta ástin
Annetta Ragnarsdóttir
Kristín Ísabella Karlsdóttir
Elmar Snær Hannesson
Jón Marinó Sigurðsson

Georg Erlingsson Merritt
Aríel Jóhann Árnason
Magnús Ómarsson
Grétar Már Garðarsson

Myndin fjallar um unglingsstúlkuna Ísafold og hennar
síðasta dag í sveitinni. Þar kynnist Ísafold Evu, stúlku
á næsta bæ, sem verður til þess að leyndarmál fer að
vaxa innra með Ísafold. Á hún að segja Evu frá því sem
hún hefur verið að leyna fyrir henni?

Kveðjan
Myndin fjallar um ungan sjómann í Hafnarfirði sem
gerir tilraun til að ná sáttum við deyjandi föður sinn.
Ósætti í fortíð þeirra hefur haft þau áhrif að samskipti
þeirra eru nánast engin. Þegar allt virðist vera að
stefna að sáttum í spjalli þeirra, breytist staðan og
rifrildi þeirra feðga leiðir föðurinn til dauða.

HEIMILDARMYNDIR
4.önn leikstjórn / framleiðsla
Helgi Valur
Marta Óskarsdóttir
Að lifa sem rokk/hipphopp stjarna á Islandi er ekki alltaf
dans á rósum.

Undirlýst
Gunnar Gunnarsson
Undirlýst fylgir eftir Marinó, ljósmyndara sem leitast vð að
gera fantasíuseríur um þekktar persónur kvikmyndaheimsins.

Örvar
Sveinn Orri Símonarson
Það styttist í tökur á útskriftarmynd Örvars og hann vantar
leikstjóra. Hann reynir að lokka stóru nöfnin í bransanum í
verkefnið sitt með misjöfnum árangri.

3.önn skapandi tæknivinna
Slippurinn
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
Portrett af Slippnum í Reykjavík.

GEORG
Nína Björk Hlöðversdóttir
Undirlýst fylgir eftir Marinó, ljósmyndara sem leitast
vð að gera fantasíuseríur um þekktar persónur
kvikmyndaheimsins.

Elfar Bjarni Guðmundsson
Tattoo Coverup Documentary
Documentary about Tattoo Coverup

KYNNINGARMYNDIR
2.önn allar deildir

Hver nemandi gerir mynd sem á að sýna persónulegan stíl og færni nemanda á hans áhugasviði. Myndin á að
geta staðið sem kynningarmynd um nemandann. Markmið námskeiðsins er að styrkja enn frekar grunnþekkingu
nemenda á helstu sviðum kvikmyndagerðar.

STUTTMYNDIR
3.önn

2 Tótar
Trausti Hafliðason
Saga sem fjallar um trúðana 2, Þórhall og Þórð. Allt
virðsti ganga þeim í haginn og þeir verða stórir í
skemmtanabransanum. Stundum er samt ekki allt sem
sýnist.

Into the Fire
Brynjar Birgisson
Klara Woodward er ungur dansari sem fer í dansprufu og
þarf að takast á við útkomu hennar.

Mynstur
Valdimar Kúld
Kristian er ekki eins og aðrir krakkar. Í litlum kolli leynist
græska og í óheftum höndum er voðinn vís.

MYN 103
Endurgerð á senu
3. önn

Psycho
Brynjar Birgisson
Ingimar Elíasson
Dukagjin Idrizi
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir

Seven
Elfar Bjarni , Trausti , Nína Björk , Jóakim.

2.önn
OCD
Lovísa Lára Halldórsdóttir
Ung stúlka sem á pabba með áráttu og þráhyggjuröskun
upplifar sig fasta í þessum aðstæðum. Hún er rosalega
hrædd um hvernig jafnaldrar hennar bregðast við “skrítna”
pabba hennar.

Anti-Gay: A Tourist Stopover
Jeffrey Wolfshohl
A married man plays out his internalized homophobia and
lives out his repressed sexuality in Iceland, bringing him to
question life.

Rauði boltinn
Magnús Thoroddsen Ívarsson
Rauður bolti skoppar inn á leikskóla. Strákur tekur hann
upp. Stelpa horfir til hans og hann kastar boltanum til
hennar. Þau leika mikið með boltann. Boltinn týnist. Hvað
mun gerast?

Ketchup
Aðalgeir G. Vignisson
Þetta er kvöldverður með öllu nema tómatsósu. Fáum við
tómatsósuna í tæka tíð eða fer allt á versta veg?

Opin víðátta
Snævar Sölvason
Tveir vinir fara út á land á skytterí. Á meðan beðið er eftir
fugli, ræða þeir atvik sem snertir líf þeirra beggja.

Engin öryggisgæsla í Helvíti
Eiríkur Sigurðsson
Það eru þrjú ár síðan Hafsteinn missti kærustu sína. Í staðinn fyrir
að fara út með strákunum fer Hafsteinn því heim til sín til að
minnast hennar. En hann á enn í gríðarlegum erfiðleikum með að
komast yfir andlát hennar.

KÍNEMA
nemendafélag
KÍNEMA er nemendafélag/ráð Kvikmyndaskóla Íslands og var stofnað af
nemendum haustið 2009. Félagið hugsar um hagsmuni nemenda og heldur
fjöldann allan af viðburðum á hverri önn til að styrkja félagslíf og tengsl á milli
anna og skóla.
Vorönnin hefur verið mjög viðburðarík líkt og önninni á undan.
Í byrjun annar var tekið vel á móti nýnemum og var haldið nýnemakvöld á Bar
11 sem hefur verið skemmtistaður KÍNEMA seinustu tvær annir. Á önninni var
svo eitt kvöld í mánuði haldið á Bar 11 fyrir nemendur.
Árshátíð KÍNEMA var haldin 22. mars síðastliðinn í Iðusölum og tókst með
eindæmum vel. Einar töframaður sýndi listir sínar og Elva uppistandari var frábær
með sína brandara. Margar myndir voru teknar á árshátíðinni, sumar birtust á
Instagram síðu okkar kinema1 en munu líka birtast á heimasíðu okkar kinema.
kvikmyndaskoli.is von bráðar.
Allir nemendur fengu nemendafélagsskírteini þessa önn sem og seinustu önn.
Mikið álag getur fylgt því að klára seinustu verkefnin í lok annar og ákvað KÍNEMA
því að bjóða nemendum, kennurum og öðru starfsfólki uppá snakk og fleira til að gleðja og gefa tækifæri á að slaka
aðeins á og ná að hugsa aðeins til sumarsins.
Við kvöddum svo önnina og með henni þá nemendur sem munu útskrifast núna með próflokakvöldi 17. maí á Bar 11.
Ég vil þakka fyrir frábæra önn og hlakka til þeirrar næstu á nýjum stað og með nýju metnaðarfullu fólki sem mun
bætast í flottan hóp nemenda Kvikmyndaskóla Íslands.
Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir
formaður KÍNEMA

BROT ÚR VERKUM LEIKLISTARNEMA
Vorönn 2013
LEI 106 LEIKSMIÐJA 2. önn
Nemendur 2. annar unnu handrit að leikhúsverki í leiksmiðju
undir handleiðslu Hlínar Agnarsdóttur leikstjóra og rithöfundar.
Verkið var æft í Kópavogsleikhúsinu í tvær vikur undir leikstjórn
Agnars Jóns Egilssonar og frumsýnt 11. maí.

LES 104 LEIKSKÖPUN 1.önn
Leikskólabörn heimsóttu KVÍ á dögunum og fengu að vera með
í tíma hjá 1. önn leiklist. Nú er farið að kynna Kvikmyndaskólann
á fyrsta skólastigi, snemma beygist krókurinn!

LEH 404 LEIKUR OG HREYFING 4. önn
Nemendur á 4.önn unnu áfram í contact spuna í leik og
hreyfingu á þessari önn og gerðu dansmynd. Áhersla var lögð
á líkamstjáningu, svipbrigði og texta þar sem danslist, leiklist og
myndformið renna saman í eitt án landamæra.

LRS 402 LEIKUR OG RÖDD - SÖNGUR 4.
önn
Nemendur á 4. önn héldu áfram að þjálfa rödd
leikarans með “Complete Vocal Technique”
aðferðinni. Nemendur setja sér markmið fyrir
önnina og velja hvaða sönglög þau vilja vinna
með og þróa fyrir lokatónleika. Námskeiðinu
lauk með tónleikum á Café Rosenberg 22. mars
þar sem útskriftarnemar þöndu barka sína fyrir
fullu húsi og við frábærar undirtektar núverandi
nemenda sem og eldri nemenda. Alltaf mikil
hátíðarstemmning á útskriftartónleikum KVÍ!

LES 204 LEIKSKÖPUN 2. önn
2 önnin í leiklist vann með spunaæfingar á gólfi og héldu áfram að
þróa senuvinnu. Í lok námskeiðs unnu nemendur að senum þar sem
áhersla var lögð á vinnuferli leikarans í leiksköpun út frá leiktæknilegum
forsendum.

LLS 102 LEIKLISTARSAGA 4. önn
Nemendur
á
4.önn
gerðu
leiklistarsögu-gjörninga.
eiklistarsagan sem verkfæri leikarans. Þetta Yfirlitsáfangi um sögu/
hlutverk og áhrif leiklistar allt frá gríska leikhúsinu og fram á okkar daga.
20. öldin var sérstaklega skoðuð á þessari önn. Áhersla er lögð á að
nemendur nýti leiksköpun sína, leiktjáningu og leiktækni við sögunámið.
Því er leiktækni trúðsins og gamanleikarans nýtt sem grunnþjálfun fyrir
sjálfstæð vinnubrögð nemenda og leikgjörninga þeirra.

TIR 102 TILRAUN 4. önn
Nemendur á 4. önn leiklist gerðu tilraunaverkefni. Nemendur eru hvattir
til að rannsaka nýjar leiðir í listsköpun sinni og gera tilraunir. Nemendur
vinna sjálfstætt að því að segja sögu sem tengist áhrifamiklum atburði
í lífi sínu og kynna vinnuna í lok námskeiðs. nemanda frjálst að nota
alla þá tækni og aðferðir sem hann hefur lært á námsferlinum í sköpun
sinni. Þetta má vera gjörningur, listaverk, tónverk, leikur og tjáning í
myndformi eða lifandi uppákoma og allt í senn.

List 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.
Lögmál listar leikarans birtist á einfaldan og aðgengilegan hátt í mesta
gamanleikara allra tíma; trúðnum. List gamanleikarans er eins og list
trúðsins – list augnabliksins. Í sínum einfaldleika er leiktækni trúðsins
undirstaða í vinnu og tækni leikarans.

Með lífsmarki
2. önn leiklist

Með lífsmarki er sérstakt verk fyrir margar sakir. Þar má t.a.m. nefna að hugmyndin að
verkinu verður til á einnar viku langri leiksmiðju undir handleiðslu Hlínar Agnarsdóttur
leikstjóra og rithöfundar , persónur eru hugarsmíð leikaranna, þráðurinn er hugarsmíð
hópsins og uppsetningartími er 2 vikur, sem þykir ekki mikið í heimi leikhússrottanna. En
leikhúsrottur hafa orð á sér fyrir að geta allt og að það smelli allt að lokum. Ég er viss um
það geri það hjá leikhúsrottunum á annari önn í Kvikmyndaskóla Íslands í verkinu Með
lífsmarki sem frumsýnt var í Kópavogsleikhúsinu 11. maí síðastliðinn.
Agnar Jón Egilsson leikstjóri

TIL HAMINGJU ÚTSKRIFTARNEMAR
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