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ÁVARP

REKTORS
Fjör í filmó

vað er að frétta úr kvikmyndabransanum? - Ekkert sérstakt,
bara allt sæmó. Jú, TrueNorth var víst að fá Útflutningsverðlaun
forseta Íslands 2014 og svo var verið að frumsýna „Vonarstræti“ sem fær nánast fáránlega góða dóma, annars er ekkert sérstakt að frétta. Þetta eru ekki einu sinni viku gamlar fréttir þegar
þetta er skrifað. Það hlýtur að þýða að ástandið sé
harla gott
í kvikmyndabransanum. Það mætti auðvitað einnig minnast
á alþjóðlega sjónvarpsseríu, „Fortitude“ sem
verið er að
sem verið er
taka upp á Reyðarfirði, aðra slíka, „Ófærð“,
of Thrones“ sem
að undirbúa á Seyðisfirði, fyrir utan „Game
kemur aftur og aftur og allar Hollywood
myndirnar sem
hafa verið í tökum hér á landi undanfarin
ár, og ekki er
séð fyrir endann á vinsældum Íslands
sem tökustaðar.

H

Talandi um Vonarstræti; það er mér einkona frá KVÍ fer með burðarhlutverk
Alls fara fjórir fyrrverandi nemendur
ásamt enn öðrum sem taka þátt í fram-

stök ánægja að geta þess að útskrifuð leikí myndinni og skilar því með miklum sóma.
KVÍ með leikhlutverk í þessu magnaða verki
leiðslunni. Það vekur sannarlega bjartar vonir.

Ég er oft spurður hvað sé títt úr
myndaskólanum. Það er í sjálfu sér
sem mig þekkja vilja sýna starfi
En það er að mínu mati önnur og
góða fólks á starfsvettvangi mínum;
þekkt stærð í umræddum kvikmyheldur í samfélaginu öllu. Nemenmikilsmetna í litrófi myndmiðlunar hér
við hornið. Kvikmyndaskóli Íslands
landsins, sannkallaður suðupottur
ég gantast stundum með „það er alalltaf fjör í filmó!“ Ein helsta ástæða
nemendur sem gera ítrustu kröfur til
þeim veginn. Góðir nemendur eru helstilbúin að berjast með öllum tiltækum
hvaða andstæðing sem er og á hvaða
skólastarf gefandi að taka inn og mennta
ast fátt á við þá gleði sem er samfara því að

bransanum, en oftar hvað sé títt úr Kvikekkert skrýtið, ég vinn jú í skólanum og þeir
mínu og áhugamáli tilhlýðilega virðingu.
mikilvægari ástæða fyrir áhuga þessa
Kvikmyndaskóli Íslands er einfaldlega orðinn
ndabransa, og ekki bara í bransanum
dur okkar eru smám saman að gera sig
á landi. Og allur heimurinn er handan
er sennilega mesta framleiðslubatterí
skapandi og frjórrar hugsunar. Eins og
drei dautt augnablik hjá okkur í KVÍ,
þess að það er alltaf fjör í filmó er
sjálfs sín og þeirra sem eiga að vísa
ta ástæða þess að við erum
ráðum fyrir lífi skólans okkar, við
vígvelli sem er. Það gerir
góða nemendur en það jafnútskrifa afburðanemendur.

Þeir nemendur sem nú útskrifast úr Kvikmyndaskóla
sjálfum sér og skólanum til mikils sóma
koma til með að sakna þeirra sárt. Þeir leita
nandi ævintýra sem bíða þeirra í kröfuhörðum
sem alþjóðlegrar kvikmyndagerðar. Þeir eru að
mikla og stranga vegferð og þeir ætla að vinna
stóra sigra. Og við ætlum að fylgjast vel með þeim.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ
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Íslands hafa
verið
og við eigum eftir að
nú á vit spenheimi íslenskrar
h e f j a
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LEIKSTJÓRN
Útskrift vor 2014

/

FRAMLEIÐSLA

leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands tvinnast saman
tveir lykilþættir í kvikmyndagerð.
Framleiðandi kvikmyndar er sá aðili sem heldur utan um verkefnið frá upphafi
til enda, kveikir á hugmyndinni, þróar verkið
í samstarfi við höfund og aðra valda einstaklinga, sinnir bæði skapandi hluta þess,
sem og áætlunum um tíma, fjármögnun og
framkvæmd og dreifingu og hefur mikilla
hagsmuna að gæta enda í flestum tilvikum
eigandi kvikmyndarinnar þegar hún er tilbúin.

Í

Leikstjórinn er í brúnni þegar kemur að sjálfum kvikmyndatökunum, leikstjórans er að skila þeirri sýn sem
lagt var upp með á tjaldið og skjáinn og til að það gangi upp verður leikstjórinn að þekkja verkið – enda
eru leikstjórar í mörgum tilvikum einnig handritshöfundar. Verkefni standa og falla með góðu samstarfi
leikstjóra og framleiðenda og mikilvægi þess verður seint ofmetið. Kvikmyndaskóli Íslands býður upp
á fjölbreytt og krefjandi nám í leikstjórn og framleiðslu fyrir kvikmyndir, sjónvarp og aðra þá miðla sem
notast við kvikmyndað efni. Námið er til tveggja ára og tekið er inn í deildina bæði á vor- og haustönn.
Á þessum tveimur árum læra nemendur að tileinka sér viðurkenndar aðferðir og vinnubrögð í framleiðslu og leikstjórn og öðlast mikilvæga reynslu við að framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum.
Jafnframt eru í kennsluskrá námskeið í undirstöðuþáttum kvikmyndagerðar, þ.m.t. handritsgerð,
myndræn frásögn og kvikmyndasaga, auk þess sem nemendur fá grunnkennslu í tækjanotkun,
þjálfun í aðstoðarleikstjórn og framleiðslustjórn, leiðbeiningar við að koma sér á framfæri og að
hasla sér völl á vinnumarkaðnum að námi loknu. Þeir sem geta sjálfir framleitt 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 í raun flaggað sinni reynslu á öðrum starfsvettvangi ef
vill, þar sem óskað er sjálfstæðra vinnubragða, þekkingu á áætlanagerð, skipulagi og verkstjórn.
Að loknu tveggja ára námi hafa nemendur sem útskrifast af leikstjórnar- og framleiðsludeild
öðlast hæfni í listrænni stjórn kvikmyndaverka frá A til Ö. Þeir hafa öðlast þekkingu á
hlutverki og hugmyndafræði leikstjórans og kynnst undirstöðuatriðunum í vinnu með leikurum.
Einnig hafa þeir öðlast reynslu og kunnáttu sem framleiðendur kvikmyndaverka, þekkja grundvallaratriðin í áætlunum og framkvæmd og hafa góða innsýn í heim kvikmyndaiðnaðarins á
Íslandi. Útskrifaðir nemendur hafa náð sér í öflugan grunn og eru vel í stakk búnir til að halda áfram í faginu og sanna sig, hvort sem það er við framleiðslu eigin verkefna eða í vinnu
hjá einhverju af fjölmörgum framleiðslufyrirtækjum landsins. Fyrir þá sem vilja sérhæfa sig frekar
opnast margir möguleikar á framhaldsnám erlendis eftir útskrift frá Kvikmyndaskóla Íslands.
Hlín Jóhannesdóttir
Deildarforseti Leikstjórnar- og framleiðsludeildar
Birgitta Björnsdóttir
Aðstoðardeildarforseti
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Útskrift - vor 2014

LEIKSTJÓRN/FRAMLEIÐSLA

Guðbjörg Sigurðardóttir
Arnar Már Brynjarsson
Hjalti Sveinsson
Ingólfur Arnar Björnsson
Júlíus Geir Halldórsson
Margrét Ósk Buhl Björnsdóttir
Árni Geir Kristmundsson
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LEIKSTJÓRN

FRAMLEIÐSLA

LJÓSA

Líf tveggja kvenna af tveim kynslóðum, skarast saman vegna aðstæðna sem
taka óvænta átt.

GUÐBJÖRG SIGURÐARDÓTTIR

ÓLIVER

Óliver er fastur í stöðugri baráttu við samfélagið en engin breyting verður á
nema hann taki málin í sínar eigin hendur.
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ARNAR MÁR BRYNJARSSON

ENDURVAKNING

Þegar eitruð samloka kemur í sjoppuna þurfa vanhæfir starfsmenn að koma
sér undan stöðugt versnandi aðstæðum.

HJALTI SVEINSSON

HLIÐRÆNIR HEIMAR

Langar þig í gott líf? Farðu þá að láta gott af þér leiða og hlustaðu á útvarpsþáttinn Lífið.
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INGÓLFUR ARNAR
BJÖRNSSON

LEIKSTJÓRN

FRAMLEIÐSLA

6A

Hann var lokaður inn í tilraunaklefa í nokkur ár og gekkst undir allskyns
tilraunir. Nú gefst 6A loks færi á að sleppa.

JÚLÍUS GEIR HALLDÓRSSON

SMÁSTIRNI

Dóra er unglingstúlka á fermingaraldri. Foreldrar hennar
eru þreyttir á að ná engu sambandi við hana. Er þetta gelgjuskeiðið eða er eitthvað annað
mikið alvarlegra að hrjá hana?

Margrét Ósk Buhl
Björnsdóttir
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Lovísa Lára
Halldórsdóttir

Nanna Höjgaard
Grettisdóttir

RÓMÓ COMIC

Vinirnir Stulli og Mummi standa vaktina í Nexus þegar hin undurfagra Lillith
kemur að versla.
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ÁRNI GEIR
KRISTMUNDSSON

Útskrift - vor 2014

TÆKNI

Arnór Jónasson
Elvar Örn Egilsson
Erla Hrund Halldórsdóttir
Garðar Björn Garðarsson
Heiðar Eldberg Eiríksson
Heiður M. Rúnarsdóttir
Margrét Vala Guðmundsdóttir
Nanna Höjgaard Grettisdóttir
Atli Rúnar Hrólfsson
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TÆKNI
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Útskrift vor 2014

vikmyndagerð 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 tæknifólks. 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 kvikmyndagerðamaður er algjörlega málið.

K

Nám í Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára. Á þessum tveimur árum fara nemendur
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 fjöldan allan af verkefnum innan
deildarinnar; heimildarmyndir, kynningarmyndir, stutttmyndir, endurgerð á senu,
ljóðrænar myndir án orða, bíólinga 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 Tæknideildar
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TÆKNI

GLERBROT

Það er kominn tími til að sleppa.

ARNÓR JÓNASSON

FISK

Ungur maður rankar við sér á furðurlegum stað og þarf að kljást
við það sem tekur við. Peningar, klám, yfirvald, erfiði, óvissa, ást,
efnishyggja og ótti. Fisk er ádeila á þau gildi og viðmið sem við lifum við.

14

ELVAR ÖRN EGILSSON

SPEGILMYND

Við fylgjumst með lífi tveggja ókunnugra kvenna sem virðast eiga fátt
sameiginlegt. Þó himinn og haf aðskilja þær í fyrstu, leiða örlögin
þær inn á sameiginlegan veg - „Annars byrði er öðrum léttir“.

ERLA HRUND
HALLDÓRSDÓTTIR

EINN Á BÁTI

Eftir fráfall foreldra sinna þarf Sindri að flytja til
Magnúsar afa síns ásamt hundinum sinum Tóta. Á
meðan Sindri leitar huggunar hjá hundinum reynir
Magnús hvað hann getur að tengjast drengnum.
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GARÐAR BJÖRN
GARÐARSSON

INGIMAR SVEINSSON

TÆKNI

EYRIN

Í litlu þorpi, milli hárra og snjóþungra fjalla kynnist dreymin kona
sérkennilegum aðkomumanni. Eins og seglar sækja þessir ólíku einstaklingar hvort til annars skilning og mannlega hlýju. Eftir því sem líða
tekur á veturinn verður þeim báðum ljóst að ekkert verður sem áður.

HEIÐAR ELDBERG EIRÍKSSON

HANDAN HAFSINS

Þroskasaga um einmanaleika og vináttu. Ung stúlka sem glímir við einelti tekur
málin í sínar eigin hendur þegar eini vinur hennar fellur frá.
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HEIÐUR M. RÚNARSDÓTTIR

LIMBO

Aleinn og innilokaður situr ungur maður. Hann á sjónvarp, spjaldtölvu, farsíma
og fartölvu. Í dularfullu andrúmsloftinu kalla á hann hljóð frelsis.

LOGI INGIMARSSON

HÖRUND

Þroskasaga 15 ára áttavilltrar stúlku sem á erfitt með að takast á við lífið.
Hlutirnir taka nýja stefnu þegar hún áttar sig á að framtíð hennar liggur í eigin
höndum.
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MARGRÉT VALA
GUÐMUNDSDÓTTIR

TÆKNI

SMÁSTIRNI

Dóra er unglingstúlka á fermingaraldri. Foreldrar hennar
eru þreyttir á að ná engu sambandi við hana. Er þetta gelgjuskeiðið eða er eitthvað annað
mikið alvarlegra að hrjá hana?

Nanna Höjgaard
Grettisdóttir

Lovísa Lára
Halldórsdóttir

Margrét Ósk Buhl
Björnsdóttir

ÓBYGGÐIR

Túristi týnist í óbyggðum og leitar að stöðugleika.

ÁRNI RÚNAR HRÓLFSSON
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HANDRIT
Útskrift vor 2014
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LEIKSTJÓRN

ið Handrita- og leikstjórnardeild Kvikmyndaskóla Íslands
er boðið upp á spennandi og krefjandi nám við handritsgerð og leikstjórn fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti.
Námið er til tveggja ára og tekið er inn í deildina á hausti hverju.
Á þessum tveimur árum í skólanum læra nemendur að tileinka sér
vinnuferla leikstjóra og handritshöfundar og öðlast reynslu með því
að leikstýra og skrifa kvikmyndaverk. Samhliða þessu sitja nemendur námskeið í öllum helstu undirstöðuatriðum kvikmyndargerðar
þ.á.m. framleiðslu, myndrænni frásögn, grunnkennslu í tækjanotkun auk þjálfunar í úrvinnslu hugmynda yfir í myndrænar sögur.

V

Að loknu tveggja ára námi við Handrita- og leikstjórnardeild eiga
nemendur að hafa öðlast þann þroska, ekki aðeins til að hafa sjálfsagann til að sitja löngum
stundum við handritsskrif, heldur einnig lært á þau tæki og tól sem þarf til að vera listrænn stjórnandi kvikmyndaverks. Þau þekkja hugmyndafræði höfundar, hvort sem um leikstjóra eða
handritshöfund er að ræða og hafa öðlast mikilvæga reynslu í koma hugmyndum sínum í verk.
Við útskrift bíður skemmtilegur og spennandi starfsvettvangur í kvikmyndabransanum og eiga nemendur að búa vel að takast á við nýjar áskoranir í sínu
fagi, hvort sem það er við gerð kvikmyndaverka upp á eigin spýtur, í starfi innan
veggja hinna fjölmörgu framleiðslufyrirtækja landsins eða í áframhaldandi námi.
Deildarforseti Handrita- og leikstjórnardeildar,
Hrafnkell Stefánsson
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HANDRIT/LEIKSTJÓRN

Eiríkur Sigurðsson
Ingimar Sveinsson
Lovísa Lára Halldórsdóttir
Magnús Thoroddsen Ívarsson
Snævar Sölvason
Ágúst Örn Ágústsson
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HANDRIT

LEIKSTJÓRN

ÉG LABBA FREKAR EINN

Frá því hann man eftir sér hefur Andrés hrósað sigri oftar en ekki, á meðan
hans helsti andstæðingur hefur verið í lægð. Síðustu 8 mánuðina hafa hlutirnir
hins vegar ekki verið að falla með honum og endalokin nálgast, heldur hann.

EIRÍKUR SIGURÐSSON

EINN Á BÁTI

Eftir fráfall foreldra sinna þarf Sindri að flytja til
Magnúsar afa síns ásamt hundinum sinum Tóta. Á
meðan Sindri leitar huggunar hjá hundinum reynir
Magnús hvað hann getur að tengjast drengnum.
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INGIMAR SVEINSSON

GARÐAR BJÖRN
GARÐARSSON

SMÁSTIRNI

Dóra er unglingstúlka á fermingaraldri. Foreldrar hennar
eru þreyttir á að ná engu sambandi við hana. Er þetta gelgjuskeiðið eða er eitthvað annað
mikið alvarlegra að hrjá hana?

Lovísa Lára
Halldórsdóttir

Nanna Höjgaard
Grettisdóttir

Margrét Ósk Buhl
Björnsdóttir

VERSLUNARMIÐSTÖÐVAÁST

Fullorðinn maður vinnur í úrabúð verslunarmiðstöðvar. Hann er hrifinn af
konunni sem vinnur hinumegin við ganginn en gerir ekkert í því. Einn daginn fær hann bréfboð á stefnumót frá henni sem hann fer spenntur á.
Á stefnumótinu komast þau að því að einhver annar bauð þeim. Símar þeirra
hringja.
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MAGNÚS THORODDSEN
ÍVARSSON

HANDRIT

LEIKSTJÓRN

Í VIÐJUM VANANS

Líkamlega slitinn beitningarmaður í vestfirsku sjávarþorpi
horfir upp á son sinn stefna í sömu átt. Einn daginn eiga
feðgarnir samtal um framtíð sonarins sem leiðir af sér
afdrifaríka atburðarrás.

SNÆVAR SÖLVASON

GUNNAR KRISTINSSON

PÉTUR OG MAÐURINN Í TUNGLINU

Pétur er skilinn útundan en í rauninni er hann einn í heiminum.
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ÁGÚST ÖRN ÁGÚSTSSON
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LEIKLIST
Útskrift vor 2014

/

ist leikarans felst í því að gera hið ósýnilega sýnilegt og kristalla mannlegan sannleik
sem snertir við okkur og skapar töfra sem fangar áhorfandann og hrífur hann með sér. Nám Kvikmyndaskóla Íslands er til tveggja ára. Leiklistardeildin er ákjósanlegur
valkostur fyrir ungt fólk sem hefur áhuga á skapandi og krefjandi
starfi leiklistarinnar og er góður grunnur fyrir störf í kvikmyndaog sjónvarpsþáttagerð, fyrir sviðslistir og skemmtanaiðnaðinn.

L

Nemendur í leiklistardeild KVÍ læra grunntækni í listsköpun
leikarans sem þjálfar öguð vinnubrögð og næmni nemandans. Leikararnir læra einnig undirstöðuatriði kvikmyndagerðar, handritsgerð, framleiðslu, kvikmyndatöku, hljóðvinnslu, klipp og eftirvinnslu. Sérstaða þessarar leiklistardeildar er að nemendur hljóta víðtæka þjálfun í að
leika í kvikmyndum og öðrum myndmiðlum í hópvinnu með öðrum deildum skólans.
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 það er að fara strax
út í kvikmyndagerð, í framhaldsnám eða sérhæfa sig á einhverju sviði listgreinarinnar.
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.
Deildarforseti Leiklistardeildar,
Sigrún Gylfadóttir
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Útskrift - vor 2014

LEIKLIST

Gunnar Kristinsson
Bent Kingo Andersen
Ingibjörg Sandra Hjartardóttir
Valgerður Sigurðardóttir
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LEIKLIST

Í VIÐJUM VANANS

Líkamlega slitinn beitningarmaður í vestfirsku sjávarþorpi
horfir upp á son sinn stefna í sömu átt. Einn daginn eiga
feðgarnir samtal um framtíð sonarins sem leiðir af sér
afdrifaríka atburðarrás.

GUNNAR KRISTINSSON

SNÆVAR SÖLVASON

MATARBOÐIÐ

Jón er á erfiðum stað í lífinu þegar hættan drepur á dyr.
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BENT KINGO ANDERSEN

ÞAÐ ER MARGT

SEM MYRKRIÐ VEIT

Una virðist köld og fjarræn þegar hún reynir að berjast við samviskubitið sem
nagar hana.

INGIBJÖRG SANDRA
HJARTARDÓTTIR

SKEGLA

Langa daga, langar nætur, skessan litla alein er.
Enginn sér hve sárt hún grætur, sannan vin hún óskar sér.
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VALGERÐUR
SIGURÐARDÓTTIR

KVIKMYNDATAKA
2. önn tækni

/

MYNDVINNSLA

FALLEG

ARÍEL JÓHANN

Hún er falleg.
Bönnuð börnum.
Sara Rut Arnardóttir
Vilborg Kristín Þrastardóttir

BREAKFAST

HALLDÓR PÉTUR HILMARSSON

Leikarar: Björg og Andri.
Sérstakar þakkir Bókin ehf. - Antikvariat

ATVINNUVIÐTALIÐ

Haraldur Hrafn Thorlacius

Verkefnið var einfalt en samt flókið þar sem
við áttum að gera stutt myndskeið upp úr ljóði.

KOMDU AFTUR

HAUKUR KARLSSON

Ung kona þráir ekkert heitar en að fá ástina í
lífinu sínu aftur, að hann veiti henni athygli og
elski hana eins og hann gerði þegar þau hittust fyrst.
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MARRIAGE

JÓHANN SCOTT SVEINSSON

A couple going through marriage and what it leads to.

BREAKFAST

Rakel Rósa Ingimundardóttir

Mynd án orða byggð á ljóði Jacques Prévert.

ÞRÁ

ÁRNI HARALDSSON

Ung stelpa reyndir að fanga athygli ungs
manns. Hann virðist ekki sjá hana. Eða hvað?
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BÍÓLINGUR

///

Sameiginlegt verkefni á milli deilda og anna

STJÓRNLAUS

Stjúpmóðir tekur afdrífaríka ákvörðun í kjölfar uppgjörs hennar og stjúpdóttir. Saga um öfund og
minnimátarkennd.
„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 framleiðslu ásamt aðstoð frá 1. önn. Haldin er
handritakeppni á hverri önn þar sem öllum er frjálst að taka þátt. Bestu verkin eru síðan framleidd í þessum áfanga.

Tæknideild:

Leikstjórn/Framleiðsla:

Leiklist:

2. önn
Aríel Jóhann Árnason
Árni Freyr Haraldsson
Gísli Geir Guðmundsson
Hafþór Ingi Garðarssonn
Halldór Pétur Hilmarsson
Haraldur Hrafn Thorlacius
Haukur Karlsson
Joseph C. Muscat
Jóhann Scott Sveinsson
Jón Grétar Jónasson
Rakel R. Ingimundardóttir
Unnur Elísa Jónsdóttir

1. önn
Agla Sól Mikaelsdóttir
Atli Friðbergsson
Birna Dögg Kristel Kristjánsdóttir
Gústaf Berg Guðnýjarson
Katrín Guðmundsdóttir

3. önn
Birkir Sigurjónsson
Grétar Már Garðarsson
Gunnar M. Straumland Ólafsson
Kristín Ísabella Karlsdóttir
María Jimenez
Sandra Helgadóttir
Þorbjörn Óli Árnason

3. önn
Atli Karl Bachmann
Elmar Snær Hannesson
Hallgrímur Hallgrímsson
Ísak Gunnlaugsson
Jón Marinó Sigurðsson
Magnús Ómarsson

2. önn
Andri Már Halldórsson
Atli Þór Einarsson
Birna Hilmarsdóttir
Haraldur Bjarni Óskarsson
Sveinbjörn Óli Ólason
Viktor Sigurjónsson
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TÓNLISTARMYNDBÖND, AUGLÝSINGAR
1. önn leikstjórn/framleiðsla
STAY

/

AGLA SÓL MIKAELSDÓTTIR

Tónlistarmyndband þar sem Agnes Lára Hólm fer á kostum.

HÁA C

ATLI FRIÐBERGSSON

Tónlistarmyndbandið er túlkun mín á laginu Háa C eftir Moses
Hightower.

Fjallagrasa hálsmixtúra

AGLA SÓL MIKAELSDÓTTIR

Auglýsing um Fjallagrasa hálsmixtúru, með lakkrísbragði!

Fjallagrasa hálsmixtúra

ATLI FRIÐBERGSSON

Þessi auglýsing undirstrikar hina mögnuðu kosti Fjallagrasa hálsmixtúru. Þú gætir þurft á henni að halda, þegar þú átt síst von á því.

FJÖLKAMERUÞÁTTUR

3. önn leikstjórn/framleiðsla
G BLETTURINN

ANNETTA RAGNARSDÓTTIR
GRÉTAR MAGNÚS GRÉTARSSON
JÓNBJÖRN BIRGISSON
GEORG ERLINGSSON
EINAR ORRI PÉTURSSON
HULDA RÚN RÚNARSDÓTTIR
JÓHANN EINAR BJÖRNSSON

Öll höfum við G blett að finna.
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LOKAVERKEFNI 1. ÖNN
Samvinna milli allra deilda
ALEINN

////

Katrín Guðmundsdóttir
Sigga Björk Sigurðardóttir
Svanur Pálssson
Jaddi Gerhardsson

Hrafn er orðinn leiður á amstri hversdagslífsins
og heldur í gönguferð um óbyggðir íslands.

FERÐIN

Eva Rut Hjaltadóttir
Kristján Ingi Valgeirsson
Ragnar Gabríel Ragnarsson

Ungur áhugaljósmyndari reynir að takast á við
sína krónísku erfiðleika og fer heldur óhefðbunda
leið til að sigrast á þeim.

ELDARINO

Haukur Heiðar Steingrímsson
Ásgeir Logi Axelsson
Brina Kristel

Ari er búinn að fá nóg af lífinu og vill enda það
sem fyrst. Skógarganga verður fyrir valinu. Ekkert
er eins og það sýnist.

Goosfraba

Atli Friðbergsson
Axel Þórhallsson
Knútur Haukstein Ólafsson

Félagsfælinn starfsmaður á skrifstofu vill sinna
vinnu sinni í friði. Hann er samviskusamur en er
áreittur í vinnunni. Árátta og þráhyggja fylgja
honum eftir en hvernig bregst hann við þegar
persónulegu rými hans er raskað?

EINN DAGUR Í EINU

Agla Sól
Bolli Már Bjarnason
Garðar Ólafsson
Ragnar Ingi Magnússon

Ungur maður og eldri kona eyða deginum saman
en hann kemst yfir óttann sinn, þökk sé konunni.

34

ENDURGERÐ Á SENU 3. ÖNN
Samvinna milli allra deilda
DRAUGASAGA

////

ÍSAK GUNNLAUGSSON
GRÉTAR M. GRÉTARSSON
BIRKIR SIGURJÓNSSON
SANDRA HELGADÓTTIR
JÓHANN BJÖRNSSON

Dauð dúfa í pissuskál er tákn um ógæfu.

ARNGRÍMSGÖTUMÓRI

EINAR ORRI PÉTURSSON
JÓNBJÖRN BIRGISSON
MAGNÚS ÓMARSSON
ÞORBJÖRN ÓLI ÁRNASON

Sigmundur er einn færasti bókasafnsvörður
landsins. Eitt kvöldið þegar hann fer á næturvakt
fara ýmsir skrítnir hlutir að gerast.

Strävan

Georg Erlingsson Merritt
KRISTÍN ÍSABELLA KARLSdÓTTIR
ATLI KARL BACHMANN
GrÉTAR MÁR GARÐARSSON
HALLGRÍMUR JÓHANN HALLGrÍMSSON

Stundum er gott að chilla í vinnunni... En það
þarf samt að fara í eftirlitsferð um húsið.

RURIK

ANNETTA RAGNARSDÓTTIR
JÓN MARINÓ SIGURÐSSON
ELMAR SNÆR HANNESSON
MARÍA JIMENEZ PACIFICO
GUNNAR MARIS

Rurik er húsvörður á St. Jósefsspítala, hann trúir
ekki á drauga en eitthvað skrýtið gerist eitt
kvöldið. Leynast draugar á St. Jósefsspítala eða
eru það sögusagnir?
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HEIMILDARMYNDIR
4. önn leikstjórn/framleiðsla
DVD GAURINN

/
/

Arnar Már Brynjarsson

Þórir Oddsson hefur selt þúsundir kvikmynda. Hann hefur
staðið vaktina í Kolaportinu frá opnun þess árið 1989.

MYNDIN ÓMYNDUÐ

AXEL BIRGIR GÚSTAVSSON

Á seinni hluta níunda áratugsins fór af stað framleiðsla á
stærstu kvikmynd Íslandssögunnar, titluð MEFFÍ. „Myndin
ómynduð“ rekur framleiðslusögu myndarinnar og ótímabært
niðurlag hennar.

MOKKA

GUÐBJÖRG SIGURÐARDÓTTIR

Við kíkjum í heimsókn til Guðnýjar Guðjónsdóttur á MOKKA
en það er eitt af elstu kaffihúsum borgarinnar og hefur verið
á sama stað frá upphafi, við Skólavörðustíg.

SJÁÐU

INGÓLFUR ARNAR BJÖRNSSON

Öll erum við að kljást við lífið og sjálf okkur. Sumir hafa farið
óhefðbundnari leiðir en aðrir. Að sjá hlutina í stærra samhengi er stundum allt sem þarf.

MÁNI - SKÝJUM OFAR

ÁRNI GEIR KRISTMUNDSSON

Máni Arnarson er áhugaverður verkfræðingur með
skemmtilegt áhugamál. Hann er einn af örfáum Íslendingum sem flýgur á paraglider með mótor í sínum frítíma.
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GEORG ÓSKAR

MARGRÉT ÓSK BUHL BJÖRNSdÓTTIR

Georg Óskar er ungur og upprennandi myndlistamaður.
Í myndinni fylgjumst við með honum á vinnustofunni og
grennslumst fyrir um það hvernig er að hafa myndlistina að
atvinnu.

Samvinna milli 3. og 4. annar
HVAÐ ER SVONA SLÆMT?

JÚLÍUS GEIR HALLDÓRSSON
ELMAR SNÆR HANNESSON

Reglulega heyrum við hversu slæmir tölvuleikir eru og
hvernig þeir ýta undir innri apamanninn og láta okkur slátra
saklausum vændiskonum. Við ákváðum að snúast gegn
þessari leiðindaumræðu og tala um það sem er jákvætt við
tölvuleikjaspilun.

3. önn tækni
GLYMSKRATTINN

atli karl bachmann

Be there or be square… Jájá!

terminator

Ísak gunnlaugsson

The terminator terminates the forrest, but the evolution is up
to standard.
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HEIMILDARMYNDIR
2. önn handrit/leikstjórn
ÚT Í RAUÐAN DAUÐANN

/

BARÐI GUÐMUNDSSON

Ragnheiður Þorgrímsdóttir bóndi rekur reiðskóla
á Kúludalsá við Hvalfjörð. Árið 2007 byrjuðu
hrossin að veikjast vegna flúormengunar frá
álverksmiðjunni.

HEIMSSÝN

HARALDUR BENDER

Hér er farið ofan í rætur 9/11 og ferðalags
höfundar um bandaríkin.

STARI Á SKÓNA - SAGA OYAMA

Róbert Keshishzadeh

Saga Oyama, íslensk hljómsveit sem sérhæfir
sig í flæðandi sveimrokki; frá fæðingu hennar
upp að útgáfu fyrstu plötunnar í fullri lengd.
Komið og hlustið á afrakstur hugljúfra og draumkenndra afkvæma tónlistarlífsins á Klakanum.

NOSTRI PUBLICATION - OKKAR ÚTGÁFA
Rósa gRímsdóttir

Heimildarmynd um vinkonur mínar í Nostri Publication og sjálfsútgáfu þeirra á bókum. Draumar,
vonir og þrár.
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ÖÐRUVÍSI

SUNNA MJÖLL VALDIMARSDÓTTIR

Við kynnumst fólki með asperger. Það fékk
greiningu á unglings- og fullorðinsárum og talar
um sína reynslu.

ÁSTA

Tumi Bjartur Valdimarsson

Ásta er fyrrverandi póstberi og fóstra. Hún er
virkur mótmælandi og þáttakandi í ótal félögum
og samtökum. Þetta eru nokkrir dagar með henni.

HJÖRÐ NÁLGAST

ÓLAFUR EINAR ÓLAFARSON

Listræn frásögn um umhverfi umhverfisins og einstaklinginn í kringum einstaklingana. Veruleikinn
er efnið en viðfangið er einstaklingsbundin sýn
leikstjórans.
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STUTTMYNDIR
3. önn leikstjórn/framleiðsla
HÉR ER ÉG

//
ANNETTA RAGNARSDÓTTIR

Anna, 11 ára, er mjög efnileg á píanó, hún æfir
sig kvöld og morgna og útilokar sig frá umhverfinu. Hana dreymir um hamingju og frelsi en kemur
frelsið þegar henni hefur tekist að vinna píanókeppnina sem hún lagði svo hart að sér að æfa fyrir?

ALLT Í DRASLI

AXEL BIRGIR GÚSTAVSSON

Þegar þeir Sveinn og Bjarni spýta loks í lófana
fyrir íbúðarþrif þarf Sveinn að halda Bjarna frá
huggandi faðmi ölsins. Vandinn eykst hratt hins
vegar þegar drykkjaforði Bjarna reynist Sveini
þokkaleg þolraun.

KRISTÍN

EINAR ORRI PÉTURSSON

Kristín á sér þann draum að spila á fiðlu eins
og móðir hennar gerði. En það er einhver sem
kemur í veg fyrir það.

POTTURINN
GEORG ERLINGSSON

Hver hefur ekki lent á þessum skemmtilega í
heitu pottunum sem veit allt og hefur alltaf rétt
fyrir sér... Þú veist þessi óþolandi gaur... Hér er
Gunnar!
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SPERÐILL

GRÉTAR MAGNÚS GRÉTARSSON

Við höfum öll þarfir í lífinu, sama hvort við erum
kvenmenn, karlmenn eða litlar tásur.

Á hlaupum

Jóhann Einar Björnsson

Denni vill bara lifa lífinu án þess að
þurfa hafa mikið fyrir því.

HLAUT AÐ KOMA AÐ ÞVÍ

Jónbjörn Birgisson

Ragnar og Matti eru að keyra út bjór til bænda.
Á það eftir að ganga vel?

4. önn handrit/leikstjórn
TÝNDU STELPURNAR
TÝNDU STELPURNAR

Grunnskólastelpur stytta sér stundir með að rannsaka eitthvað sem þær halda að sé morðmál.
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KYNNINGARMYNDIR 2. ÖNN
Samvinna milli allra deilda
KYNNINGARMYND

////

ATLI ÞÓR EINARSSON

Flestir eru hægt og bítandi að yfirgefa jörðina og horfa björtum
augum til nýrra heima. Aðrir eru þó eftir og fylgjast forvitnir með.
Stutt innskot í heim sem gæti orðið að veruleika einn daginn.

EKKI GLEYMA MÉR

HARALDUR BJARNI ÓSKARSSON

Ung stúlka er er ein eftirlifandi í skála uppi á fjalli þegar hún skyndilega áttar sig á því að hún ekki alein eftir allt.

MAJIN

SVEINBJÖRN ÓLI ÓLASON

Barátta góðs og ills er sett á svið með andstæðum og draumkenndri
sýn. Fórnarlamb er fjötrum bundið af andstæðingum og valdníðslu.
Sterkir litir og dramatískar senur.

KÓSAKKAR

VIKTOR SIGURJÓNSSON

Tónlistarmyndband við lagið Kósakkasöngur
Söngur: Gunnhildur Birgisdóttir
Hljóðfæraleikur: Birgir Bragason

VELKOMINN

ARÍEL JÓHANN

Ung kona farðar sig á hótelherbergi. Einhver bankar á dyrnar og
hún opnar. Stranglega bönnuð börnum.
Telma Huld Jóhannesdóttir
Andri Snær
HELENA PART 2

Haraldur H Thorlacius

Þessi mynd var gerð með húmor að leiðarljósi og kom hún bara
ágætlega vel út.
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794

HAUKUR KARLSSON

Self-Portrait á ýmsum stöðum á landinu en tökur fóru fram á einum
degi þar sem TailorMadeFilms ferðuðust í 22 klst til þess að vinna
þetta verkefni. Litirnir lýsa minni tjáningu á lífinu á Íslandi á þessum
tíma árs (vetratíma).

EFFECT

JÓHANN SCOTT SVEINSSON

A man playing around with his powers of destruction.

KYNNINGARMYND

Rakel Rósa Ingimundardóttir

Stelpa leitar að hljóði.

SUÐURLAND

ÁRNI FREYR HARALDSSON

Náttúrumyndir af suðurlandi í allskonar litum. Ég og tveir aðrir úr
skólanum keyrðum í 22 klst og söfnuðum efni.

BANGSARNIR

BARÐI GUÐMUNDSSON

Heimilislaus maður ráfar um götur borgarinnar. Hann leitar sér skjóls
í Kvikmyndaskóla Íslands og þá hefjast ævintýrin.

JUST CLOWNIN’

HARALDUR BENDER

Líf Ráðvarðs og Dúfu Snót breytist þegar trúðar eru gerðir útlægir á
Íslandi.
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KYNNINGARMYNDIR 2. ÖNN
Samvinna milli allra deilda
Svipmyndir af Marsellu

////

Róbert Keshishzadeh

Örstutt ræma sem fjallar um misnotkun í mismunandi myndformi.
Ramminn sem heldur utan um þemað er gróf og siðlaus framleiðsla
á sannri harmsögu.

Endless Breakfast Sýnishorn

RÓSA GRÍMSDÓTTIR

Sýnishorn úr hryllingsgamandrama myndbandaskáldsögunni Endless
Breakfast með frumsömdu lagi eftir KAMENO-FREAK. Saga systkina
þar sem einelti, hefnd og mannát er þungamiðjan.
endlessbreakfast.wordpress.com
Í SPORUM ÓTTANs

SUNNA MJÖLL VALDIMARSDÓTTIR

Maður fer inn í hús. Kemst hann út aftur?

VAK-ANDI

Tumi Bjartur Valdimarsson

Hér er draumur,
um draum,
frá draumi.

EFLING ÞJÓÐAR

ÓLAFUR EINAR ÓLAFARSON

Grínmynd sem vill frekar að þú hugsir fremur en að hlæja.

KAKTUS

ANDRI FREYR SIGURPÁLSSON

Félagslega heftur gaur kemur of snemma í afmælisveislu með kaktus.
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APRIL IS THE CRUELLEST MONTH

BENJAMÍN KÁRI DANÍELSSON

Myndin er innblásin af ljóðinu The Waste Land eftir T.S. Eliot.

HRAFN

BJÖRG ÓLÖF ÞRÁINSDÓTTIR

Storytellers of the sky,
write me a melody of the night.
Forms of wonders before my eyes,
cast a spell upon my sight.
- Björg Ólöf

DREAM ON

KOLBRÚN VÖLKUDÓTTIR

If music be the food of love, play on.
-Shakespeare

3003

MARÍA LOVÍSA GUÐJÓNSDÓTTIR

Hver er María? Þið ættuð að komast aðeins nær svarinu við þeirri
spurningu, eftir áhorfið. :)

KYNNINGARMYND

RÓBERT ORRI PÉTURSSON

Þetta er kynningarmynd.

GLIMMER

SARA RUT ARNARDÓTTIR

Tónlistarmyndband eftir lag sem þýski plötusnúðurinn Davodintei
gerði. Myndbandið sýnir íslenskt djamm.
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MÍNÚTUMYNDIR 1. ÖNN
Samvinna milli deilda
RÚTÍNAN

///

AGLA SÓL MIKAELSDÓTTIR

Geir Hjörtur er vanafastur maður og vaknar alltaf á sama tíma og
gerir alltaf það sama.

CHRONOS

ATLI FRIÐBERGSSON

Þreyttur skrifstofumaður rankar við sér og uppgötvar mikilvægi
tímans.

VAKNING

AXEL DARRI ÞÓRHALLSSON

Maður fer á fætur. Hann fær sér morgunmat og gerir sig kláran til
að takast á við daginn. Þennan morguninn er ekki allt sem sýnist.

TREASURE

GARÐAR ÓLAFSSON

Maður leitar að fjársjóði í íslenskri náttúru, hann gengur um í
óbyggðunum og endar loks í skógi þar sem hann finnur fjársjóðinn, sem er kista full af gulli. Myndin var skotin á Canon 6D
með 24-70mm linsu, klippt, litaleiðrétt í Final cut X og hljóðsett.

AUGNABLIK

Haukur Heiðar Steingrímsson

Vinir verða ástfangnir. En það er eitt sem hindrar þá og
mun breyta sambandið til frambúðar.

ÆVINTýRALAMPINN

Jared Guðni Gerhardsson

Þegar allt virðist grátt í lífi Sunnu fellur henni dularfull bók í skaut.
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VEGBRÆÐI

RAGNAR INGI MAGNÚSSON

Átakanleg saga um geðveiki undir ákveðnum kringumstæðum sem
að geta skapast án nokkurra ástæðna, lauslega byggt á höfundi og
aðalleikara myndarinnar.

HVAÐ EF?

SIGRÍÐUR BJÖRK SIGURÐARDÓTTIR

Hvað ef heimurinn væri öðruvísi en hann er? Hvað ef eitthvað væri
akkúrat öfugt?

BAKÞANKAR

ÁSGEIR LOGI AXELSSON

Tveir menn brjótast inn á heimili. Ekki er langt um liðið áður en
annar þeirra uppgötvar eitt sem kolvarpar áætlun þeirra.

EIRENE

Knútur Haukstein Ólafsson

Dóttir sjávarguðsins Póseidon lendir í hræðilegum hörmungum en
hyldýpið er hennar heimasvæði. Hún rís upp úr hafinu og kemur
sterkari til baka.

BJARNI OG JÓNA’N

SVANUR PÁLSSON

Ungur maður vaknar eftir gott laugardagskvöld og finnur aðskotahlut
sem einhver virðist hafa gleymt heima hjá honum, sem snögglega
breytir atburðarrásinni.

47

ÓRÁÐ
Nemendur 2. annar Leiklistardeildar við Kvikmyndaskóla Íslands frumsýndu leikritið Óráð
miðvikudaginn 7. maí í Kópavogsleikhúsinu. Verkið var unnið í leiksmiðju undir leiðsögn
Hlínar Agnarsdóttur og leikstjóri þess var Pálína frá Grund.

2. önn leiklist:
María Lovísa Guðjónsdóttir
Róbert Orri Pétursson
Sara Rut Arnardóttir
Sigmar Ingi Sigurgeirsson
Þorsteinn Pétur Manfreðsson

Andri Freyr Sigurpálsson
Benjamín Kári Daníelsson
Björg Ólöf Þráinsdóttir
Hjalti Þór Ólafsson
Kolbrún Völkudóttir
Linda Björg Guðnadóttir
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SVIPMYNDIR
FRÁ ÆFINGUM
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KÍNEMA

/

Nemendafélag Kvikmyndaskóla Íslands
ínema 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. Vorönn
var viðburðarík líkt og aðrar annir. Í byrjun
var tekið vel á móti nýnemum með bjórkvöldi á Lebowski sem hefur verið skemmtistaður
KÍNEMA þessa önnina sem og önnina áður.

K

Óskarsvaka var haldin í matsal skólans þar sem nemendur komu saman og
vöktu langt fram eftir nóttu til að horfa á Óskarsverðlaunaafhendinguna. Ekki
voru allir sammála akademíunni. Árshátíð KÍNEMA var haldin 11. apríl síðastliðinn í Iðusölum og tókst með eindæmum vel. Þrír nemendur skólans voru
kynnar við mikinn fögnuð. Bylgja Babýlons, fyrrum nemandi Kvikmyndaskólans, kom
og var með frábært uppistand. Nemendur í leiklist sýndu myndband sem sló í gegn.
Sólin byrjaði að skína og var því nemendum boðið í Bjór og Brennó á Klambratúni 9.
maí við mikinn fögnuð. Það er ávallt gott að taka hlé frá eftirvinnsluferlinu og sóla sig smá.
Við kvöddum önnina og útskriftarnema með lokadjammi á Lebowski 16. maí síðastliðinn.
Stjórn KÍNEMA sátu fundi með menntaog menningarmálaráðherra og stjórn
skólans í lok haustannar og byrjun vorannar um framtíð skólans. Við erum ánægðar með
þátt KÍNEMA í að tryggja hana.
Við viljum þakka samnemendum og kennurum fyrir frábæra skólagöngu. Þetta er búið að
vera lærdómsríkur tími og við göngum inn í framtíðina með frábæra reynslu á bakinu.
Við kveðjum KÍNEMA með söknuði og óskum nýrri stjórn velfarnaðar á komandi hausti.
Fráfarandi formaður og varaformaður KÍNEMA,
Heiður María Rúnarsdóttir og Margrét Buhl
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TIL HAMINGJU

ÚTSKRIFTARNEMAR
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