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GLEÐILEGT SUMAR!
ÁVARP REKTORS

að er komið vor, íslenskt vor. Veit einhver hvað það þýðir? Er
það ekki soldið svona kaldur og svalandi hvorki - né - tími? Við
Íslendingar þekkjum veturinn, hann er okkar tími og við þekkjum
sumarið, íslenska sumarið bjarta og fagra, sem minnir helst á
þann tíma sem aðrar þjóðir kalla vor. Íslenskt vor er hins vegar yfirleitt tími
vonbrigða, tími þegar reynir á langlundargeð og þolinmæði. Getur verið
að Júróvisjón sé eins konar samnefnari íslenska vorsins, það vantar hvorki
væntingarnar fyrir fram, né vonbrigðin eftir á?

Þ

Við höfum undanfarin tuttugu ár talað um vor í íslenskri kvikmyndagerð. Er
það liðið? Er kannski komið sumar?
Höfundar íslenskra verðlaunamynda síðustu tveggja ára hika ekki við að
tala um sumar. Og fjölmiðlar fylgja þeim. Og kannski er það einmitt raunin,
eitt er alla vega víst, vorið er þegar orðið eitt hið lengsta í manna minnum, það hlýtur því einfaldlega að
vera komið sumar - íslenskt kvikmyndasumar. Það verður svo auðvitað alls konar, eins og þetta árlega,
sól fyrir norðan og rigning fyrir sunnan, - eða var það öfugt? Skin og skúrir.
Við höfum staðið okkur ákaflega vel á flestum sviðum kvikmyndagerðar að undanförnu. Við höfum
búið til íslensk kvikmyndaverk sem hafa náð að nema lönd og hjörtu um víðan völl. Við höfum unnið til
eftirsóttra verðlauna og erum sannarlega orðin þekkt stærð meðal erlendra kvikmyndaáhugamanna. En
það gerðist ekki á einni nóttu, það kom ekki bara allt í einu sumar. Að baki er rúmlega þrjátíu ára tilrauna- og áhættustarfsemi, því við stukkum engan veginn alsköpuð úr höfði Seifs, vegferð íslenskrar kvikmyndagerðar er vörðuð mistökum, fjárskorti, reynsluleysi, en engu að síður, og það er mjög mikilvægt,
einstaka sigrum. Á undan Grími, Degi, Rúnari og Balta fóru Friðrik Þór Friðriksson, Ágúst Guðmundsson og hinn litríki Hrafn Gunnlaugsson. Þeir færðu fjöll og vörðuðu veginn, ásamt ýmsu metnaðarfullu
meðreiðarfólki.
Og það var ekki bara á tjaldinu sem þurfti að heyja baráttuna, hún fór einnig fram í pólitíkinni, bæði
hinni stóru og smáu. Þetta fólk, sem oft átti í innbyrðis átökum og deilum, var í þessu upp á líf og
dauða, það eignaðist heiminn og missti síðan hraðar en auga fékk á fest. Hin nýja kynslóð íslenskra
kvikmyndagerðarmanna er skynsamari, hún er raunsærri, hún hefur lært af mistökum þeirra sem á undan
gengu. Og umhverfið er vinsamlegra, faglegra. Íslensk kvikmyndagerð er í dag viðurkennd listgrein,
viðurkenndur iðnaður, viðurkennd atvinnugrein. SÍK er orðinn hluti af SA (Samtökum atvinnulífsins) og FK
er að ganga í Rafiðnaðarsambandið.
Við í KVÍ þykjumst einnig sjá fyrir endann á löngu og rysjóttu vori. Ég þori ekki að ganga svo langt að
fullyrða að það sé komið sumar í Kvikmyndaskóla Íslands, en víða má líta efnilega sprota. Þriggja ára
þjónustusamningur við stjórnvöld var undirritaður á Þorláksmessu sl. ár, HÍ féllst á að taka upp formlegar
viðræður við okkur um samstarf og við munum að öllum líkindum fara af stað í ágúst með fyrsta erlenda
bekkinn í nýrri alþjóðlegri handrita- og leikstjórnardeild.
Það er margt spennandi framundan, ekki einungis í kvikmyndagerðinni. Við ætlum að kjósa okkur nýjan
forseta, við ætlum að vinna sigra á EM, ef ekki á vellinum þá í hjörtum Evrópubúa, síðan ætlum við að
kjósa okkur nýtt og betra þing, þing sem byggir á traustum siðferðisgildum og skilur tímanna tákn og
mikilvægi skapandi greina. Og þá verður gaman að vera Íslendingur. Ég ætla að vera bjartsýnn og
segi því fullum fetum: Gleðilegt sumar.
Hilmar Oddsson
Rektor KVÍ
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FYLGDU KVIKMYNDASKÓLA ÍSLANDS

Á VEFSÍÐUM OG SAMFÉLAGSMIÐLUM

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

KVIKMYNDASKÓLI ÍSLANDS / ICELANDIC FILM SCHOOL
Við uppfærum nemendur, starfsfólk og áhugasama um allt það sem er að gerast í kvikmyndaheiminum hérlendis sem
og erlendis. Að auki færum við reglulega fréttir af því sem fer fram innan skólans, hvort sem um almennt skólalíf er að
ræða eða kvikmyndagerð. Við stærum okkur af útskrifuðum nemendum sem eru sífellt að koma okkur á óvart með glæsilegum verkefnum sem þeir standa að baki eða eru þátttakendur að. Kíktu á okkur á facebook.com/kvikmyndaskoli eða
facebook.com/icelandicfilmschool.

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

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

KVIKMYNDASKOLI
Nemendur og starfsfólk skólans hafa verið iðin við að setja inn myndbönd á snapchat. Ef þú vilt fylgjast með tökum eða
heyra frá deildarforsetum og nemendum skólans þá er þetta tilvalinn vettvangur. Bættu okkur á snapchat: kvikmyndaskoli.

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

leikstjórnar- og framleiðsludeild Kvikmyndaskóla Íslands tvinnast
saman tveir undirstöðuþættir kvikmyndagerðar. Nemendur læra
á tveimur árum að tileinka sér viðurkenndar aðferðir og vinnubrögð í framleiðslu og leikstjórn og öðlast mikilvæga reynslu við
að framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum.

Í

Eitt aðalsmerki deildarinnar er hversu mikið nemendur fá að spreyta sig
verklega. Á hverri önn skila nemendur af sér allnokkrum verkefnum sem
þeir hafa leikstýrt og framleitt og kallast sú vinna mjög vel á við fyrirlestra
og hinn bóklega þátt námsins. Eftir því sem á líður námið myndast því sterk
undirstaða þekkingar og verkvits sem mun nýtast nemendum á víðtækan
hátt eftir að námi lýkur og næsta skref tekur við.
Flestir vita að leikstjórinn hefur listrænt vald yfir kvikmyndaverki sínu og stýrir sjálfri framkvæmdinni
þegar hafist er handa á tökustað. Oft er leikstjóri einnig handritshöfundur og kvikmyndaverkið því
sköpunarverk hans.
Starf framleiðandans þekkja hins vegar ekki allir, en það er afar fjölbreytt og krefjandi og reynir á
innsæi, sköpunargáfu og ímyndunarafl engu síður en stjórnunarhæfileika og hæfileika í mannlegum
samskiptum. Framleiðendur þurfa að tileinka sér skipulagshæfni og skilning á kostnaði, áætlunum
og samningum. Framleiðandinn leiðir allt framleiðsluferlið, þróar verkefnið, velur fólk inn og ber
mesta ábyrgð en hefur að sama skapi vald yfir verkefninu. Framleiðandinn hefur einna mestra
hagsmuna að gæta til lengri tíma, enda yfirleitt eigandi kvikmyndaverksins og allra réttinda sem
því tengjast.
Að læra inn á bæði starf leikstjórans og framleiðandans er verðmæt þjálfun. Leikstjóri og framleiðandi þurfa að eiga gott samstarf ef hlutirnir eiga að ganga upp og mikilvægt er fyrir þann
sem stefnir að því að verða leikstjóri að hafa innsýn í starf framleiðandans og skilja vel feril kvikmyndar frá hugmynd til dreifingar, rétt eins og framleiðandi þarf að skilja vel hlutverk leikstjórans.
Rík áhersla er lögð á leikstjórnarþáttinn í náminu og á hverri önn eru áfangar sem leiddir eru
af reyndum og lærðum kvikmyndaleikstjórum. Þannig ná leikstjórnarnemarnir að byggja
upp hæfni til að leikstýra verkefnum sínum og á endanum gera útskriftarmynd sem á að
geta komið þeim á framfæri og helst komist inn á stuttmyndahátíðir, hérlendis og erlendis.
Þau sem geta sjálf framleitt og leikstýrt verkefnum eru fær um að vinna sjálfstætt og keyra sín
verkefni áfram og eru ekki síður eftirsóknarverð í mörg störf innan veggja framleiðslufyrirtækja,
sjónvarpsstöðva og dreifingaraðila. Þau geta einnig nýtt kunnáttu sína á öðrum starfsvettvangi
þar sem óskað er sjálfstæðra vinnubragða, þekkingu á áætlanagerð, skipulagi og verkstjórn.
Útskrifaðir nemendur frá deild leikstjórnar og framleiðslu hafa náð sér í öflugan grunn og eru vel í
stakk búnir til að halda áfram í faginu og sanna sig, hvort sem það er við framleiðslu eigin verkefna
eða í vinnu hjá einhverju af fjölmörgum framleiðslufyrirtækjum landsins. Fyrir þá sem vilja sérhæfa
sig frekar opnast möguleikar á framhaldsnám erlendis eftir útskrift frá Kvikmyndaskóla Íslands.
Hlín Jóhannesdóttir
Deildarforseti Leikstjórnar- og framleiðsludeildar
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ÚTSKRIFT - VOR 2016

LEIKSTJÓRN/FRAMLEIÐSLA
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

DANS Í DIMMU

Þroskasaga ungrar konu sem fer í fyrsta sinn út á lífið eftir að hafa
misst sjónina.

ALDA

Móðir og dóttir lenda í óværu sem að sækir á þær. Veruleikinn er þó
ekki allur þar sem hann er séður og hlutirnir fara að taka á sig aðra
mynd.

Höf: Andri Örn Hjartarson

Höf: Aron Þór Leifsson
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

KVIKSYNDI

Prestur tekur afdrifaríka ákvörðun er hann verður valdur að umferðaróhappi.

Höf: Marteinn Knaran Ómarsson

KYNNTU ÞÉR LEIKSTJÓRN/FRAMLEIÐSLU Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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SKAPANDI TÆKNI
ÁVARP DEILDARFORSETA

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

N

Skapandi tækni er framsækin deild með áherslu á upptökutækni
og notkun nýjustu eftirvinnsluforrita sem völ er á. Þetta er deild sem
hentar jafnt konum sem körlum sem vilja vinna á skapandi hátt.
Eins getur námið verið snjöll leið fyrir leikstjóra framtíðarinnar sem
vilja auka þekkingu sína á þessu sviði. Kennarar í deildinni eru reynslumikið fagfólk og
verða oft mikilvæg tenging nemenda inn í „bransann” eftir nám.
Skapandi tæknideildin er byggð upp í kringum fjögur grunnfög; kvikmyndatöku, klippingu,
hljóð og myndbreytingar (grafík, brellur og litvinnsla). Jafnframt stunda nemendur nám í
ýmsum stoðáföngum s.s. leikmyndagerð, listasögu, handritagerð og ljósmyndun. Þar að
auki eru sameiginleg kjarnafög með öðrum deildum skólans, eins og kvikmyndasaga og
myndræn frásögn.
Nemendur vinna fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir, kynningarmyndir, stutttmyndir, endurgerðir á senum, ljóðrænar myndir án orða, og „pilot“ í samstarfi við fagfólk. Útskriftarmyndin er svo í formi stuttmyndar sem hægt er
að nota til að koma sér á framfæri eða til sýninga á stuttmyndahátíðum
hérlendis og erlendis. Það er því óhætt að segja að nemendur fari í gegnum fjölbreytt nám. Sé kraftur og dugnaður til staðar býður námið upp á mikla möguleika.
Leiðir að loknu tækninámi eru fjölbreyttar. Margir hefja störf innan íslenska kvikmynda- og
sjónvarpsiðnaðarins, sumir hefja sinn eigin rekstur en aðrir halda utan í framhaldsnám.
Reynslan hefur sýnt að mikil eftirspurn hefur verið eftir fólki með góðan tæknibakgrunn á
vinnumarkaðinum. Þannig að þeir sem útskrifast frá Kvikmyndaskóla Íslands hafa unnið sér
inn verðmæta gráðu. Nálgist nemandi námið af metnaði og samviskusemi uppsker hann
ríkulega.
Ólafur Fannar Vigfússon
Fráfarandi deildarforseti Skapandi tæknideildar
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SKAPANDI
TÆKNI

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

SKUGGSJÁ

Höf: Magnús Ingvar Bjarnason

Tveir félagar vitja auðs og yfirgefins húss nýlátins afa annars þeirra. Í
kjallaranum leynist starfsemi sem fáir vissu af. Spennuþrungin hrollvekja eins og þær gerast bestar.

KYNNTU ÞÉR SKAPANDI TÆKNI Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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HANDRIT / LEIKSTJÓRN
ÁVARP DEILDARFORSETA

okaðu augunum. Hvað sérðu fyrir þér? Álfa og dverga
berjast saman gegn illum vættum? Geimfara sem uppgötvar óvænta leyndardóma á tunglinu? Systkini sem
uppgötva að fataskápurinn þeirra er dyr að leyndum ævintýraheimi? Dularfullt morð og bitran rannsakanda sem verður að leysa
málið? Misheppnað stefnumót sem virðist engan enda ætla að
taka? Eða þögul átök fjölskyldu í matarboði?

L

Öll höfum við látið hugann reika, leyft ímyndunaraflinu að taka
tauminn frá dagsins amstri og leiða okkur inn á nýjar og spennandi slóðir. Þegar við sleppum ímyndunaraflinu lausu og leyfum
okkur að njóta barnslegrar gleði sköpunar má með sanni segja
að við séum öll höfundar um stund.
Hvort sem um ræðir handritshöfund, leikstjóra eða hvort tveggja undir sama hatti, þá er
það þessi barnslega gleði sem leiðir höfundinn áfram í för sinni að umbreyta hugmyndinni
sem aðeins hann gat séð áður, hjálpa henni að þroskast og dafna þar til loks stendur eftir
heildstætt verk sem aðrir geta fengið að njóta.
Við Handrita- og leikstjórnardeild Kvikmyndaskóla Íslands er megináherslan lögð á höfundinn. Hvort sem hann er hugsuðurinn sem líður best í ímyndunarheimi sínum, leiðtoginn með
sýnina eða sitt lítið af hvoru, viljum við gefa næstu kynslóð af höfundum öll þau tól og tæki
sem þeir þurfa til að þroskast og dafna sem slíkir. Við viljum metnaðarfulla, hugmyndaríka
og vinnusama nemendur inn í skólann og að tveimur árum liðnum sjá þá útskrifast sem
sjálfstæða listamenn, færir um að gera hugmyndir sínar að veruleika. Leyfa öðrum að sjá
það sem einungis þú gast séð áður.
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 hinna fjölmörgu framleiðslufyrirtækja landsins eða áframhaldandi nám á erlendri grund. Því þegar þú hefur beislað krafta ímyndunaraflsins, standa
þér allar dyr opnar.
Lokaðu augunum. Og segðu mér hvað þú sérð.
Hrafnkell Stefánsson
Deildarforseti Handrita- og leikstjórnardeildar
16
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

HVER DRAP VIDDA?

Fyrsta 360° stuttmyndin á Íslandi. Hópur af ungu fólki er saman komið
fyrir morðgátuleik, þar sem þau reyna að komast að því hver drap
Vidda. Myndin er hönnuð fyrir sýndarveruleika og er því ekki hægt að
sýna hana í bíó. Sýnd verður heimildarmynd um ferlið, frá tilraunum
að tökum.

SÍÐASTA SUMAR

Sandra er aftur flutt heim til foreldra sinna en hún hefur fengið vinnu
í kjötvinnslufyrirtæki þar í sveit. Yfirmaðurinn er ekki sá skemmtilegasti, verkstýran með nokkrar lausar skrúfur og starfsfólkið almennt hið
furðulegasta. Hins vegar hefur Sandra við stærra vandamál að stríða
heima fyrir; foreldrarnir fastir í lollypop landi, allir með augun lokuð
og vandamál í sjónvarpsherberginu.

Höf: Gunnar Már Halldórsson

Höf: Ólöf Birna Torfadóttir
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HANDRIT
LEIKSTJÓRN

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

SJÁLFSMYND
Höf: Sindri Valþórsson

BIRTA BJARTUR BLÆR
Höf: Sturla Óskarsson

Ungur og félagsfælinn maður kynnist ást í fyrsta sinn þegar hann fær
sæta og flotta myndavél í afmælisgjöf frá bróður sínum. Nú heldur
hann í þessa forboðnu ást eins og hann getur og verndar hana frá
skilningsleysi umheimsins.

Birtu leiðist íslenski hversdagsleikinn. Bjartur veipar því það er
kúl. Blær kaupir fimm happaþrennur á dag. Skefur og skefur en
kassinn er ekkert að gefa. Einn daginn er nóg komið, Birta stelur
skellinöðru og fer að finna sig. Verst hvað allt er glatað á Íslandi.

19

HANDRIT
LEIKSTJÓRN

ÚTSKRIFTARVERK 4. ÖNN

AGATA

Höf: Svala Magnea K. Ásdísardóttir

Agata er félagslega einangraður ellilífeyrisþegi sem harðneitar að
fara á elliheimili. Hún styttir sér stundir með því að leysa krossgátur
og að sötra rauðvín. Reykir í laumi og forðast heilsurækt og samskipti
við annað fólk eins og heitan eldinn. Dag einn er áreynslulausri og
fremur vesælli tilveru Agötu raskað verulega þegar hún vaknar einn
morguninn upp við óhljóð innan úr eldhúsinu. Agata neyðist í kjölfarið
til að endurskoða afstöðu sína til lífsins og dauðans.

KYNNTU ÞÉR HANDRIT/LEIKSTJÓRN Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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LEIKLIST
ÁVARP DEILDARFORSETA

ist leikarans felst í því að gera hið ósýnilega sýnilegt,
- að holdgera hugsanir og tilfinningar og gefa þeim
sýnilegt form, - meitla þær í tíma og rými. Að blása lífi í
orð af blaði og gefa þeim hljóm. Að miðla skáldskap sem á einn
eða annan hátt sýnir okkur líf og hlutskipti mannsins á jörðinni.

L

Viðfangsefni leikarans eru mannleg tilvera í öllu sínu veldi: innra
og ytra líf manneskjunnar, samskipti við aðra menn og samfélag.
Leikarinn leiðir okkur inn í hugsanir og tilfinningar manneskjunnar og birtir okkur hegðun hennar. Það er sérhæfð
list leikarans sem skapar töfrana sem hrífa okkur, hvort
heldur er á leiksviði eða í kvikmyndum. 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 grunnurinn er
lagður með kraftmikilli þjálfun í tækni leikarans, - sjálfu handverkinu; líkamsþjálfun sem eflir
styrk, sveigjanleika og skerpir líkamsmeðvitund, - raddþjálfun, hljóðmótun og söng. Síðan
færist áherslan yfir á leiktúlkun og sköpun. Sérstaða námsins er þó sú áhersla sem lögð er
á kvikmyndaleik.
Nemendur fá mikla og góða innsýn í heim kvikmyndagerðar, list hennar og tækni, enda
hæg heimatökin í skólanum. Námið er verkefna og framleiðslutengt og nemendur hljóta
víðtæka þjálfun í að leika í kvikmyndum og öðrum myndmiðlum í hópvinnu með öðrum
deildum skólans. Auk þjálfunar í kvikmyndaleik kynnast nemendur handritsgerð, framleiðslu, kvikmyndatöku, hljóðvinnslu, klippi og eftirvinnslu.
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 leikara,
leikstjóra, söngvara, dansara, handritshöfunda og kvikmyndagerðarmanna. 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.
Leiklistardeildin er krefjandi tveggja ára nám og markmiðið er að nemendur fái að blómstra og dafna í skapandi og öruggu umhverfi.
Rúnar Guðbrandsson
Deildarforseti Leiklistardeildar
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ÚTSKRIFTARVERK: 4. ÖNN

HIK

Höf: Andri Geir Torfason

PRÓMILL

Höf: Ársæll Rafn Erlingsson

LEIKLIST

Ungt par (Daníel og Vera) fær stórar fréttir. Þetta er stormasamt
samband þar sem hún ræður ríkjum. Hann fær að sjá hvað gerist
ef hann stendur upp í hárinu á kærustu sinni. Hann hittir mann
sem virðist vita ansi mikið um sambandið og líf Danna. Loks þarf
Danni að velja á milli tveggja möguleika um hvernig hann vill
lifa lífinu.

Felix þarf að lifa með ákvörðun sem hafði með sér hrottalegar afleiðingar. Hann reynir sitt besta að fyrirgefa sjálfum sér fyrir fortíðina. En fortíðin er ekki tilbúin að fyrirgefa honum.

24
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VETTLINGAVEÐUR

LEIKLIST

Einn brandari á dag kemur skapinu í lag.

Höf: Berglind Halla Elíasdóttir

RÓS

Höf: Berglind Róbertsdóttir

Laufey er ung og vel stæð kona. Hún er nýgift en fljótlega
eftir brúðkaupið byrjaði afskiptasemi fólks í kringum hana að vera
óbærileg. Hvernær kemur fyrsta barnið? Er ekki kominn tími á
ykkur? Hún heyrir sífellt þessar sömu spurningar en það eru ekki
allir tilbúnir að eignast börn.

25
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UPSTAGE

Höf: Bryndís Haraldsdóttir

STEFANÍAAA!

Höf: Lára Jóhanna Magnúsdóttir

LEIKLIST

Bryndís, ungur leiklistarnemi, er að klára tökur á útskriftarverkefninu sínu þar sem hlutirnir ganga ekki alltof vel. Hún á erfitt
með að tengjast umhverfinu sínu og þarf að spyrja sig hvort þetta
sé það sem hún vilji raunverulega gera.

Saga um systraást sem gerist í litlum bæ úti á landi. Stefanía sem er yngri systirin er þroskaskert og mjög sérvitur en
Guðbjörg, eldri systir hennar, er búin að sjá fyrir henni frá
blautu barnsbeini. Guðbjörg ákveður loks eftir öll þessi ár að
senda systur sína út á land til að fá smá frið en sér svo hrikalega eftir því. Allt sem hún hafði óttast verður að veruleika.
Systir hennar týnist og veldur mis alvarlegum usla hér og þar.
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LEIKLIST

GARÐAR OG GRÆÐLINGURINN
Höf: Sigurður Traustason

SKUGGAR REYKJAVÍKUR
Höf: Hjalti Þór Ólafsson

„Garðar, þú ert rosa fínn, en drullastu til að standa upp
fyrir sjálfum þér. Þú ert bara að láta nota þig. Það er
endalaust sama sagan með þig“.

Munaðarleysingi flytur til Reykjavíkur í leit að týndum fjölskyldumeðlim. En fljótlega verður henni ljóst að fjölskylda snýst ekki
einungis um blóðbönd.
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LÚDÓ

LEIKLIST

Gulur, rauður, grænn og blár. Þeir eru klón og hún ógnar öryggi
þeirra.

Höf: Svanur Pálsson

KYNNTU ÞÉR LEIKLIST Á

KVIKMYNDASKOLI.IS
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CASTING.IS
KYNNING Á STJÖRNUM HVÍTA TJALDSINS

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

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

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

Þá er verið að undirbúa sambærilegan vef fyrir nemendur
sem útskrifaðir eru úr hinum þremur deildum skólans.
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DÆMATÍMAKENNARINN
Höf: Ágúst Stefánsson

Jón Egill, háskólanemi á lokaári í stærðfræði, er kallaður á fund með
deildarstjóra. Deildarstjórinn vill fá Jón sem dæmatímakennara fyrir
fyrsta árs nemana og Jón sem er ekki til í slaginn lætur tilleiðast.

THE VIKING

Höf: Ari Ebenezer Guðmundsson
Víkingur reynir að komast heim til fjölskyldu sinnar eftir langa fjarveru.

GERSEMAR

Höf: Arís Eva Vilhelmsdóttir
Ósvífin systkini koma inn á heimili móður sinnar þar sem hún
situr og leggur kapal en þau láta sig fljótt hverfa eftir að ætlunarverki
þeirra er lokið.

ÞÚ ERT ÞAÐ SEM ÞÚ SKAPAR

Höf: Arnar Már Jónmundsson

Faðir Írisar hefur búið til ímynd í hausnum á henni um „skrímslið undir
rúminu“ en í raun er hann ímyndin.

FRELSI

Höf: Ástþór Bragi Margrétarson
Maður hefur misst frá sér allt það sem honum er kært. Einn morgun í
djúpum hugsunum kemur hann auga á lykil. Lykil, sem á eftir að veita
honum frelsi frá öllum þungum hugsunum.

MORÐ Í MYRKRI

Höf: Elís Kjaran Friðfinnsson
Stelpu dreymir martröð.

GRÆÐGI

Höf: Elvar Marel Áslaugarson
Kona borðar kex, maður kemur inn og reynir að taka sér kex. Konan
reiðist.
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BARA ÉG?

Höf: Erla Ösp Hafþórsdóttir
Maður á biðstofu fær sér vatn og sér sjálfan sig birtast sem Jesú og
breyta vatninu í vín. Læknir kemur inn sem er líka hann og kallar
hann inn og þá er Jesú horfinn og vatnið aftur orðið vatn. Var þetta
að gerast? Er hann geðveikur? Eru geimverur á sveimi? Enginn veit!

YOU SNOOZE YOU LOOSE
Höf: Fannar Már Skarphéðinsson

Við fylgjumst með 2 drengjum í morgunsárið sem eiga miserfitt með
að slökkva á vekjaraklukkunni og koma sér fram úr sem getur haft
afleiðingar í för með sér

REYKJAVÍK Í ADHD

Höf: Finnbogi Dagur Sigurðsson
Það er erfitt að vera með ADHD og búa í Reykjavík, sérstaklega ef
maður er búinn að búa út í sveit alla sína ævi.

VEÐURFREGNIR

Höf: Guðgeir Óskar Ómarsson
Það er svo sannarlega ekkert grín að lesa veðurfregnir á Rás 1.

KVENNAFUNDUR
Höf: Halldóra Guðjónsdóttir

Leiðari segir sögu sína upp í pontu á kvennafundi. Halldóra er nýliði
á fundinum og hugsar um meðferðina. Hún rifjar upp augnablik inni
á klósetti á vogi og finnur aftur fyrir hamingjunni og voninni sem
kemur í kjölfar þess að sleppa tökunum.

ÆSKRÍM

Höf: Inga Óskarsdóttir
Stelpa og ísinn hennar - grasið virðist alltaf grænna hinumegin.

DRENGUR MAÐUR
Höf: Ingibjörg Lárusdóttir

Manneskja sem við sjáum ekki framan í farðar sig.
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KJALLARINN

Höf: Ísak Þór Ragnarsson
Maður hefur þær langanir að geyma fórnarlömb sín í kjallara sínum
og aflima þau til matar.

METNAÐARFULL MÍNÚTA
Höf: Kolbeinn Ingi Björnsson

Leikur á tungubrjótinn „Rómverskur riddari réðst inn í Rómarborg og
rændi þar og rupplaði rabarbara og rófum“. Hvað eru mörg r í
því? Strúktúrnum á textanum var breytt úr tungubrjót yfir í frétt eða
fréttafrásögn.

FRESH MOJITO

Höf: Kristján Gauti Emilsson
Strákur sem er að deyja úr þorsta notar ímyndunaraflið til að svala
þorstanum.

BIÐANGUR

Höf: Ólafur Freyr Ólafsson
Ungur maður gerist módel í myndlistarskóla. Þetta er hans fyrsta skipti
og er hann því mjög stressaður. Ekki bætir úr skák að kennarinn og nemendurnir eru ekki að hjálpa honum að líða betur. Kennarinn kemur
einstaklega illa fram við hann, nemendunum til mikillar skemmtunar.

EINN

Höf: Orri Sigurðsson
Einar fer út að ganga. Hann reynir að tæma hugann sinn en kemst
að því að hann er fullur af neikvæðum hugsunum.

BARA FÍNN

Höf: Óskar Þór Hauksson
Maður á mjög leiðinlegan dag og er endalaust óheppinn. Stundum
er maður í þeirri stöðu að sama hvað bjátar á þarf maður bara að
setja upp bros og þá allt er í góðu.

STÓRI DAGURINN
Höf: Róbert Magnússon

Þegar ADD sýnir sinn sterkasta leik gleymir kærastinn hvað kærastan
er gömul.
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MORGUNVERKUR
Höf: Sjafnar Björgvinsson

Að byrja daginn getur stundum verið erfitt.

VIÐTALIÐ

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

SUPERNOVA
Höf: Tjörvi Lederer

Two friends Enjoy life, by racing a shopping cart around a car park.
But soon they find out, how fast things can go sour.

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

A HANDSOME MAN ENTERS
Höf: Arnar Freyr Tómasson

Myndarlegur maður labbar að vopnuðum mönnum. Þeir lenda í
miklum og góðum bardaga. Þegar þeim bardaga líkur lendir hann
á móti miklum bardagamanni sem hann þarf að takast á við.

HUGURINN

Höf: Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Þegar fólk fær kvíðaköst þá sést örsjaldan á þeim að eitthvað sé að.
Það er misjafnt eftir fólki hvernig köstin eru, en fyrir marga er það
eins og að vera í helvíti. Komdu með í eitt kvíðaferðalag.

ÍSLAND STRÍÐSLAND
Höf: Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir

Árið 2016 spratt upp stríð á Íslandi. Heimildamyndin Ísland
Stríðsland er um eftirlifendur stríðsins, flóttamenn sem þurftu að flýja
landið sitt á hræðilegum tímum. Hér er saga þeirra.
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HRINGUR

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir
Missir.

EINN Á FLUGI
Höf: Birgir Egilsson

Maður sem lifir ekki á brúninni fer á flug og skemmtir sér í sínum
heimi.

BÍLAKJALLARINN
Höf: Birgir Hrafn Birgisson

Ung kona labbar í bílakjallara og það er einhver dularfull vera sem
fylgist með henni.

EINSAMALL

Höf: Birta Rán Björgvinsdóttir
Páll er ungur strákur sem kann vel við að vera einn. Skólastjórnin sér
þetta sem vandamál og kallar hann á fund.

KÖKUR OG KAFFI
Höf: Bjartmar Einarsson

Ung kona kemur í heimsókn til einsetumanns sem hefur óbeit á barneignum. Konan tjáir honum það að hún og maðurinn hennar ætli
að eignast barn.

ÞJÓÐSÖGN

Höf: Daði Einarsson
Árið er 1779 og aðalpersónurnar okkar verða að forðast ódauðlega og óstöðvanlega ógn sem mun aldrei hætta að elta þau!

AMEN Í POKA

Höf: Emil Alfreð Emilsson
Ungur karlmaður sem þjakaður er af samviskubiti leitar til kirkjunnar í
þeirri von að öðlast syndaaflausn.

34

ALLAR
DEILDIR

KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN

ANGIST

Höf: Eyþór Örn Magnússon
Sannsögulegt samband huggulegra hjóna sem glíma við hin daglegu vandamál.

Á LA CHEF

Höf: Guðjón Daníel Jónsson
Svangan mann dreymir draum þar sem hann matreiðir eina yndislega guðdómlega steik.

STÍFLA

Höf: Guðmundur Snorri Sigurðarson
Tveir vinir eru í miklu basli við að finna hugmynd að stuttmynd. Þeim
dettur ýmislegt í hug, en þó ekkert sem er vel úthugsað. Þar til þeir
eru við það að gefast upp.

SNÆLDA

Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir
„Stopmotion“ stuttmynd sem er gerð úr u.þ.b. 800 ljósmyndum.
Gæjumst inn í ímyndunar- og töfraheim lítillar stelpu.

GRUNNI ENDINN

Höf: Guðrún Björg Sigurðardóttir
Hvað gerist þegar fullorðinn einstaklingur fer í hlutverk barns?
Myndin er túlkun á frelsi.

AÐALSTEINN VÉLMENNI
Höf: Gunnlaugur Atli Tryggvason

Sjoppueigandinn Aðalsteinn er að missa sjoppuna sína. Í örvæntingu sinni er hann tilbúinn að leita allra ráða til að bjarga sjoppunni.

KÝR Í HAGA, MEÐ GRAS Í MAGA
OG RAFMAGNSGIRÐING ALLT Í KRING
Höf: Haukur Jóhannesson

Mynd um húsdýr, hungur og rafmagnsgirðingu.
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BRAGUR

Höf: Helga Dís Hálfdanardóttir
„Promotional” myndband um hátt dæmdan stóðhest. Bragur er vel
þekktur gæðingur fyrir glæsileika, kraft og útgeislun, innan hestamennskunnar.

HREIÐRIÐ

Höf: Hólmar Freyr Sigfússon
Skyggnst er í heim Sigurjóns sem á sér fremur sérstætt áhugamál.
Honum er fylgt eftir í einn dag og gefur góða og hreinskilna innsýn
í sitt hversdagslíf.

MOMENT

Höf: Ingunn Mía Blöndal
Strákur fer á bar. Strákur sér stelpu. Gömul saga og ný.

LOST

Höf: Jana G. Arnarsdóttir
Áfall túlkað á myndrænan hátt.

SÆKÓ

Höf: Kristján Darri Jóhannsson
Sjúklingur ræðir við sálfræðing um hvað honum finnist um hitt og
þetta, þ.á.m. sálfræði, á meðan sálfræðingurinn uppgötvar ýmislegt
óhugnalegt í fari sjúklingsins.

HYPER TIMELAPSE
Höf: Leszek Daszkowski

Hugmyndin á bak við þessa mynd er hraði.

REYKJAVÍK

Höf: Matthías Bragi Sigurðsson
Bóbó kemur aftur til Reykjavíkur eftir dvöl erlendis með stór plön í
huga fyrir sig og Mikka vin sinn. Eins fljótt og þau fara í gang eru
þau jafnfljót að fara úr böndunum hjá honum.
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GAME OVER
Höf: Nína Petersen

Saklaus varúlfaleikur fer úr böndunum þegar hitnar í kolunum.
Leikmönnum við borðið fækkar sem skilur eftir spurninguna, hver er
úlfurinn?

SYND

Höf: Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir
Mig langaði að ögra sjálfri mér og prófa eitthvað alveg nýtt. Afraksturinn er Synd. Túlkið að vild.

MÓTUNIN

Höf: Sölvi Andrason
Allir þrá samþykki frá sínum nánustu en það er misjafnt hvar við
drögum mörkin í leit okkar að þeirri viðurkenningu.

MEGA BLORG

Höf: Stefán Mekkinósson
Þeir Binni og Klemmi hafa komið höndum sínum yfir Mega Blorg,
sjaldgæfasta leik allra tíma. Hann er svo sjaldgæfur að þeir sem
hafa spilað hann hafa einfaldlega horfið. Hvað gerist þegar vinirnir
byrja að spila?

SVEFNLEYSI

Höf: Tómas Víkingsson
Stelpa þjáist af svefnleysi og berst gegn eirðarleysi næturinnar.

DANSAÐU Í GEGNUM LÍFIÐ
Höf: Trausti Örn Þórðarson

Maður fer frekar „nervus“ í danstíma, við fylgjumst með danskennslu
og hans upplifun.

GERVI

Höf: Vala Ómarsdóttir
Gervi er stuttmynd í þróun. Myndin fjallar um unga transkonu og
rétt hennar á því frelsi að vera hún sjálf. Stefnt er því að frumsýna
myndina í heild sinni árið 2017.
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EIGA

Höf: Valgerður Árnadóttir
Stelpa stendur á krossgötum og finnur ekki fyrir stuðningi til þess að
taka rétta ákvörðun.

VARGÖLD

Höf: Vigdís Eva Steinþórsdóttir
Á svörtum fjörusandi heldur Ásvör á vit örlaga sinna og fyrir henni
opnast sýn inn í brunn framtíðar.

SKÍTAMIX

Höf: Vilhjálmur Ólafsson
Vilhjálmur er veikur á tökudegi og gerir upp viku veikinda og pólítíkar.

FOR YOU

Höf: Ylfa Marín Haraldsdóttir
You are nothing, I know it’s true. When you say something, I give
up to you. For you.

MEKÓ

Höf: Örvar Hafþórsson
Í skóginum er að finna Mekó, 12 ára stelpu sem strauk að
heiman. En hún er undirbúin, staðráðin og óhrædd. Við fylgjumst
með ferðalagi hennar.

38

ALLAR
DEILDIR

STUTTMYNDIR: 1. ÖNN

SÍÐASTI DROPINN

Höf: Arnar Már Jónmundsson, Ástþór Bragi Margrétarson, Ólafur Freyr Ólafsson, Óskar
Þór Hauksson.
Ungur maður sem hefur verið undir fót móður sinnar allt
sitt líf og aldrei fundið fyrir sjálfstæði, kemur að tímamótum í lífi sínu.

ÓBOÐINN GESTUR

Höf: Elís Kjaran Friðfinnsson, Kolbeinn Ingi Björnsson, Stefnir Benediktsson.
Óboðinn gestur brýst inn í leit að tölvukubb. Húsið er ekki mannlaust
eins og hann gerði ráð fyrir.

ARNOLD

Höf: Arís Eva Vilhelmsdóttir, Elvar Marel Áslaugarson, Finnbogi Dagur Sigurðsson, Halldóra
Guðjónsdóttir.
Arnold er gamanmynd um innhverfann listamann sem fær óvænta
heimsókn frá ókunnugri konu að nafni Lísa. Eftir að hafa neitað henni
um stefnumót, ákveður hann að láta til skarar skríða en sér fljótt eftir
að hafa láta verða af því.

TAKKINN

Höf: Ísak Þór Ragnarsson, Kristján Gauti Emilsson, Róbert Magússon, Sjafnar Björgvinsson.
Tveir starfsmenn leiðast út í óvæntan sálfræðileik yfirmanns um
stöðuhækkun hjá fyrirtækinu.

BJÖRGUN

Höf: Ari Ebenezer Guðmundsson, Erla Ösp Hafþórsdóttir, Inga Óskarsdóttir, Orri Sigurðsson.
Björg hefur átt glæstan feril sem ofurhetjan Björgun sem sér um að
halda Reykjavíkurbúum í öruggum höndum. Við skyggnumst inn í líf
hennar 20 árum eftir að ferill hennar tók á loft.

KRÍSA

Höf: Ágúst Stefánsson, Fannar Már Skarphéðinsson, Guðgeir Óskar Ómarsson, Ingibjörg
Lárusdóttir, Tjörvi Lederer.
Ungt par verður bensínlaust út í óbyggðum Íslands en ekki er allt sem
sýnist.
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LEIKSTJÓRN
FRAMLEIÐSLA

LITLA STUND HJÁ HANSA
Höf: Eyþór Jóvinsson

Myndin er byggð á smásögu eftir Þórarinn Eldjárn.
Allt gengur í haginn hjá aðstoðarseðlabankastjóra
Íslands við að losa fjármagnshöftin, þar til hann
ákveður að gefa fimmtán ára dóttur sinni blokkflautu. Með aðalhlutverk fara Sveinn Ólafur
Gunnarsson, Elísabet Thea Kristjánsdóttir, Helgi
Björnsson og Anna Hafþórsdóttir.

OPIÐ FYRIR TÚLKUNUM
Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson

Myndin er byggð á mest lesnu bókum Íslandssögunnar, „Sísí og Lóló“ og „Óli og Ása“ - bækur
sem allir læsir íslendingar ættu að kannast við frá
sínum fyrstu skrefum í leslistinni. Nær öll myndin er
án samhljóðasambanda og gott er að aðgreina
þagnir frá hljóði.

ÓTTI

Höf: Teitur Magnússon
Maður berst við innri tilfinningar sínar í því
að halda vini sínum réttu megin við lífið.
Ákvörðun og sjálfsbarátta eins manns getur
breytt lífi annars manns á svipstundu.

VETUR 2009

Höf: Matthías Kristinsson
Stuttmynd byggð á sönnum atburðum. Myndin
gerist um vetur í Reykjavík árið 2009. Málið telst
enn óupplýst.
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SCIAMACHY

Höf: Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Gylfi er 23 ára með BS í Sálfræði, hann vinnur á
leikskóla með einhverfri stelpu en stefnir á áframhaldandi nám. Hann var ungur greindur með
kvíða og þunglyndi og fáum við að heyra hans
sögu, hvernig þetta byrjaði allt saman og hvernig
hann hefur lært að lifa með þessu.

HVAÐ VILJA STELPUR ALDREI VERA?
Höf: Daði Einarsson

Keflvíkingur sem stendur á bakvið smáfyrirtæki
talar um hvernig hann komst þangað sem hann er
núna, og hvernig hefði getað farið.

STATISTI

Höf: Emil Alfreð Emilsson
Að vera statisti getur reynt á sálarlífið, langir
tökudagar sem skila nokkrum sekúndum á hvíta
tjaldið, ef heppnin er með manni. Elsa Jóhanna
Gísladóttir gerir upp fortíð sína sem statisti og
reynir að setja vonbrigðin, sem fylgja starfstitlinum,
á bakvið sig.

ÁHUGAVERÐ EINHVERN VEGINN
Höf: Hólmar Freyr Sigfússon

Öll erum við áhugaverð á einhvern hátt, eða
hvað?
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TATTOO

Höf: Matthías Bragi Sigurðsson
Heimildarmyndin fjallar um húðflúr nemenda Kvikmyndaskólans.

BARA ÉG

Höf: Nína Petersen
Nútímavædd manneskja kastar öllum þægindum á
glæ í viku og fer alein í útilegu í óbyggðum á Íslandi.
Einsemdin yfirtekur hugsanir og náttúruöflin ráða förum
framhaldsins.

BIG SAM

Höf: Sölvi Andrason
8 egg, 3 appelsínur, 2 Lítrar af vatni, hafragrautur og
lýsi. Slíkur morgunmatur er eitt af því sem nýbakaði
faðirinn Viktor þarf að leggja á sig til að ná markmiði
sínu, að verða besti kraftlyftingamaður heims.

BAKVIÐ BARDAGANN
Höf: Vala Ómarsdóttir

Bjarki Ómarsson stefnir langt í bardagaíþróttinni MMA.
Systir hans fær að kíkja bakvið tjöldin til þess að skilja
ástríðu hans.

ÚR DÁI Í DJÚPIÐ
Höf: Vilhjálmur Ólafsson

Vilhjálmur þjáist af ótta við að hoppa ofan í vatn. Hann
mun leita sér að lækningu við þessum ótta á hinum
ólíklegasta stað. Spurningin er, mun það virka?
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SMÁRI FRÆNDI

Höf: Bergur Líndal Guðnason
Stutt „portrait“ um Smára Hannesson frænda minn sem
mig langaði að kynnast betur.

ÉG TALA ÍSLENSKU... MEÐ HREIM.
Höf: Jimmy Andres Salinas Moreno

The film offers the adaptation of the Icelandic language
from foreigners.

EINN MEÐ ÖLLUM
Höf: Þórður Helgi Guðjónsson

Fylgst er með pylsusala og viðskiptavinum hans í eina
nótt.

BOÐSKAPUR FRÁ ÖÐRUM HEIMI
Höf: Þórir Brinks Pálsson

Ketill Larsen er að fara halda sína fertugustu sýningu og
fylgjumst við með Katli í undirbúningi fyrir hana.
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SHADES OF REYKJAVÍK
Höf: Andri Örn Hjartarson

Shades of Reykjavík er fjöllistahópur sem var stofnaður árið 2011 og samanstendur af röppurum,
tónlistarmönnum, leikstjórum og skeiturum sem
sameinast í tónlist og öðrum listformum.

RIDDARAR GÖTUNNAR
Höf: Aron Þór Leifsson

Heimildarmyndarmaður fer á puttanum hringinn í
kringum landið um hávetur og tekur portrett af bílstjórum sem eru það góðir að hleypa honum upp
í.

OPUS 2

Höf: Marteinn Knaran Ómarsson
Ljóðrænn portrett um Klais-orgelið í Hallgrímskirkju.

SLAVES TO SCRIPT
Höf: Matthías Kristinsson

Heimildarmynd um byltingarkenndar prentaðferðir
Ómars Stefánssonar. Við lifandi lyftutónlist, frumflutta af Einari Melax.
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BREAKFAST

Höf: Arnar Freyr Tómasson
Þetta er stuttmynd gerð eftir ljóði. Kona reynir að ná
sambandi við manninn sinn sem veitir henni enga
athygli. Hann borðar morgunmat sinn í mikilli sorg.

RAUÐIR ÚLFAR

Höf: Birta Rán Björgvinsdóttir
Byggt á Breakfast, ljóði eftir Jacques Prévert sem er
opið til túlkunar. Leikstjóri fer óhefðbundna leið í túlkun
sinni á því. Í aðalhlutverki er maður og við vitum ekki
hvað er að hrjá hann.

BREAKFAST

Höf: Eyþór Örn Magnússon
A happy version of Breakfast.

SKULDADAGAR

Höf: Gunnlaugur Atli Tryggvason
Lauslega byggt á ljóði eftir Jacques Prévert. Skuggalegir menn heimsækja „vin“ sinn.

MYND ÁN ORÐA
Höf: Haukur Jóhannesson

Persónuleg túlkun á Breakfast eftir Jacques Prévert.
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MINNING

Höf: Helga Dís Hálfdanardóttir
Eldri maður fer á gamalkunnar slóðir og skyggnist
í fortíðina. Í leiðinni fer hann í gegnum persónulegt
uppgjör.

LONELINESS

Höf: Leszek Daszkowski
Stelpa er ein. Eiginmaður hennar er nýdáinn.

CONFESSION

Höf: Stefán Mekkinósson
Maður er yfirheyrður af tveimur lögregluþjónum í
þeirri von um að ná úr honum játningu. Skyldi hann
vera saklaus eða sekur?

BREAKFAST

Höf: Valgerður Árnadóttir
Myndræn aðlögun að ljóði Jaques Prévert, Breakfast.

ILLU ER BEST AFLOKIÐ
Höf: Vigdís Eva Steinþórsdóttir

Maður og kona sitja við eldhúsborð. Konan reynir í
örvæntingu að ná sambandi við manninn, sem virðir
hana ekki viðlits. Einhver hræðilegur atburður hefur átt
sér stað.
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SMOKKURINN

Höf: Ingibjörg Lárusdóttir
Hvatning til notkunar á getnaðarvörnum.

TO Ü - SKRILLEX & DIPLO
FT. ALUNAGEORGE

Höf: Halldóra Guðjónsdóttir
Lagið er um drama á milli para sem geta ekki verið
saman þrátt fyrir að vilja það. Þannig túlkuðum
við það og settum upp 3 dæmi um það í þessu
myndbandi.

TO Ü - SKRILLEX & DIPLO
FT. ALUNAGEORGE
Höf: Orri Sigurðsson
Við skutum myndband undir tónlist eftir Diplo,
Skrillex og AlunaGeorge. Þetta var spennandi og
skemmtilegt verkefni.
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ÓPÍUMLESTIN

Höf: Bjarni Guðmundsson, Emil Úlfsson, Eyþór Jóvinsson, Jón Bjarki
Hjálmarsson, Þórir Brinks Pálsson.
Klóróformlepjandi kameldýr frá Kolgrafafirði, er ópíum
í lestinni minni?

DJÖFLAEYJAN

Höf: Teitur Magnússon, Jimmy Andres Salinas Moreno, Bergur Líndal
Guðnason, Þórður Helgi Guðjónsson.
Siggy Cruise og Lolly Kidman eru Vilhjálmur og Elísa,
fyrirmyndarhjón úr Garðabænum. En Adam var ekki
lengi í Paradís.
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JÓLALAND Höf: Gunnar Már Halldórsson
Valdabaráttan í undirheimum Íslands harðnar þegar auðtrúa jólabúðareigandi verður óafvitandi eiturlyfjabarónn eftir að
hafa ráðið til sín örvæntingafullan óreglumann sem byrjar að selja fíkniefni í gegnum jólabúðina.

HVERNIG Á AÐ VERA KLASSA DRUSLA Höf: Ólöf Birna Torfadóttir
Seinheppin borgarsnót fer með vinkonu sinni, lífsreyndari sveitapíu, út á land til að læra að lifa eftir lífsreglum druslunnar.

VÉLMENNI Í SKÓLANUM !?! Höf: Sindri Valþórsson
Þegar dreyminn 12 ára skólastrákur kemst að því að verið er að skipta unglingum skólans út fyrir vélmenni þarf hann
ásamt draumadísinni sinni að komast til botns í því áður en þau hljóta sömu örlög.

HRYLLILEGA RÓMANTÍSKT Höf: Sturla Óskarsson
Ungur kennari er fastur á dularfullri eyju þar sem kærastan hans gengur í sjóinn en birtist síðan heil á húfi næsta dag. Þá
hefst aftur hryllilega rómantíska orlofið sem virðist aldrei ætla að ljúka.
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LEIKNIR SJÓNVARPSÞÆTTIR
SAMEIGINLEGT Á MILLI DEILDA OG ANNA

VALLAKLETTAR

Systkini á leið til ömmu sinnar finna óvænta leið til álfaheima. Þar kynnast þau álfinum Káti sem þarf á hjálp
þeirra að halda. Það mun þó reynast þrautinni þyngri.

Leikstjórn:

Kvikmyndataka:

„Grip“:

Framleiðandi:

Aðstoðartökumenn:

„Runner“:

Bergþóra Holton Tómasdóttir
Óskar Hinrik Long Jóhannsson
Jana G. Arnarsdóttir
Birgir Hrafn Birgisson
Handrit:

Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Daði Einarsson

Klipping/litaleiðrétting:

Þórir Brinks Pálsson

Aðstoðarleikstjórn:

Guðný Rós Þórhallsdóttir
Sólveig K. Engilbertsdóttir
Skrifta:

Almar Dagur Arnarsson
Leiðbeinendur:

Vera Sölvadóttir
Hlín Jóhannesdóttir
Birgitta Björnsdóttir
Arnar Benjamín Kristjánsson
Jonathan Devaney
Gunnar Árnason
Ásta Ríkharðsdóttir
Leikmynd:

Helga Dís Hálfdanardóttir
Leszek Daszkowski
Marías Leó Stefánsson
Stefán Mekkinósson
Valgerður Árnadóttir
Vigdís Eva Steinþórsdóttir

Bergur Líndal Guðnason
Emil Úlfsson
Emil Úlfsson
Jimmy Andres Salinas Moreno

Gunnlaugur Atli Tryggvason
Þórir Brinks Pálsson
Orri Sigurðsson
„Catering“:

Hljóðupptaka:

Arnar Freyr Tómasson
Eyþór Örn Magnússon
Gunnlaugur Atli Tryggvason
Haukur Jóhannesson

Halldóra Guðjónsdóttir
Aðstoð við framleiðslu:

Örvar Hafþórsson
Tómas Víkingsson
Leikarar:

Hljóðvinnsla:

Arnar Freyr Tómasson
Helga Dís Hálfdanardóttir
Vigdís Eva Steinþórsdóttir
Ljósameistarar:

Jimmy Andres Salinas Moreno
Þórður Helgi Guðjónsson
Förðunarmeistarar:

Anna Einarsdóttir
Kristrún Hrafnsdóttir
„Clapper/Loader“:

Haukur Jóhannesson
Arnar Freyr Tómasson
„Electricians“:

Þórður Helgi Guðjónsson
Valgerður Árnadóttir
„Key grip“:

Þórir Brinks Pálsson
Bergur Líndal Guðnason
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ÍSAK Alex Leó Kristinsson
MALEN Embla Þöll Ólafsdóttir
ILLUGI Björgvin Franz Gíslason
KÁTUR Hákon Sæberg
VÖRÐUR Andri Freyr Sigurpálsson
Sérstakar þakkir:

Blackmagic design
Skógræktarfélag Reykjavíkur
Hafnarfjarðarbær
RÚV
Eldhús Sælkerans
Jói Fel
Arna ehf.
MS
Guðgeir Óskar Ómarsson

LEIKNIR SJÓNVARPSÞÆTTIR
SAMEIGINLEGT Á MILLI DEILDA OG ANNA

ÞAÐ ER EITTHVAÐ BOGIÐ VIÐ ÞETTA

Salka, Bessi og Nökkvi eru bestu vinir með sameiginlegan áhuga á fréttamennsku. Þau eru leið á fréttum
innan skólans og ákveða að fara út fyrir mörkin til að ná í réttu fréttina. Fréttina sem myndi breyta lífi þeirra.

Leikstjórn:

Kvikmyndataka:

„Location Managers“:

Framleiðendur:

Aðstoðartökumenn:

„Runners/Catering“:

Hljóðupptaka:

Aðstoð við framleiðslu:

Guðný Rós Þórhallsdóttir
Tómas Víkingsson
Örvar Hafþórsson
Sólveig K. Engilbertsdóttir
Handrit:

Nína Petersen
Hólmar Freyr Sigfússon
Vala Ómarsdóttir

Klipping/litaleiðrétting:

Þórður Helgi Guðjónsson

Aðstoðarleikstjórn:

Bergþóra Holton Tómasdóttir
Birgir Hrafn Birgisson
Skrifta:

Almar Dagur Arnarsson
Leiðbeinendur:

Þorsteinn Bjarnason
Hlín Jóhannesdóttir
Birgitta Björnsdóttir
Arnar Benjamín Kristjánsson
Jonathan Devaney
Gunnar Árnason
Ásta Ríkharðsdóttir
Leikmynd:

Arnar Freyr Tómasson
Marías Leó Daníelsson
Eyþór Örn Magnússon
Haukur Jóhannesson
Leszek Daszkowski
Valgerður Árnadóttir
Vigdís Eva Steinþórsdóttir
Helga Dís Hálfdanardóttir
Gunnlaugur Atli Tryggvason

Jimmy Andres Salinas Moreno
Þórður Helgi Guðjónsson
Þórður Helgi Guðjónsson
Þórir Brinks Pálsson
Helga Dís Hálfdanardóttir
Stefán Mekkinósson
Hljóðvinnsla:

Birta Rán Björgvinsdóttir
Gunnlaugur Atli Tryggvason
Eyþór Örn Magnússon
Ljósameistarar:

Bergur Líndal Guðnason
Þórir Brinks Pálsson

Sólveig K. Engilbertsdóttir
Örvar Hafþórsson
Halldóra Guðjónsdóttir
Orri Sigurðsson
Jana Arnarsdóttir
Leikarar:

BESSI Axel Bjarkar Sigurjónsson
NÖKKVI Víglundur Kári Víglundsson
SALKA Anna María Allawawi Sonde
GUNNLAUGUR Steinn Á. Magnússon
GUNNUR Bryndís Petra Bragadóttir
VÖRÐUR Andri Freyr Sigurpálsson
FRÉTTAKONA Þórunn Clausen
ANDRI Birkir Sigurjónsson
HALLA Lilja Þórisdóttir

Förðunarmeistari:

Anna Einarsdóttir

Sérstakar þakkir:

„Clapper/Loader“:

Gunnlaugur Atli Tryggvason
Marías Leó Daníelsson
„Electricians“:

Bergur Líndal Guðnason
Vigdís Eva Steinþórsdóttir
„Key grip“:

Emil Úlfsson
Jimmy Andres Salinas Moreno
„Grip“:

Stefán Mekkinósson
Emil Úlfsson
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Blackmagic design
Arna lactosefree
Sláturfélag Suðurlands
Mjólkursamsalan
Jói fel
Samkaup
Grímur kokkur
Rekstrarvörur
Kaffitár
Bananar ehf
Hlíðaskóli
Jónína Lýðsdóttir

LEIKNIR SJÓNVARPSÞÆTTIR
SAMEIGINLEGT Á MILLI DEILDA OG ANNA

DAGBÓKIN HANS AFA

Saga er 10 ára stelpa sem finnst ekkert skemmtilegra en að lesa heima hjá afa sínum. Dag einn elta hrekkjusvín hana úr skólanum og snjóboltar dynja á rúðunni. Afi hennar hræðir þau í burtu og segir henni frá Jóni
„forseta“ Sigurðssyni, sem átti í svipuðum vandræðum árið 1851. Hann dregur fram gamla töfraskruddu og
saman fara þau aftur í tímann.
Leikstjórn:

Kvikmyndataka:

„Grip“:

Framleiðandi:

Aðstoðartökumenn:

„Location Manager“:

Örvar Hafþórsson
Sólveig K. Engilbertsdóttir
Tómas Víkingsson
Handrit:

Vilhjálmur Ólafsson
Emil Alfreð Emilsson
Sölvi Andrason

Klipping/litaleiðrétting:

Bergur Líndal Guðnason

Aðstoðarleikstjórn:

Jana Arnarsdóttir
Guðný Rós Þórhallsdóttir
Skrifta:

Almar Dagur Arnarsson
Leiðbeinendur:

Róbert Ingi Douglas
Hlín Jóhannesdóttir
Birgitta Björnsdóttir
Arnar Benjamín
Jonathan Devaney
Gunnar Árnason
Ásta Ríkharðsdóttir
Leikmynd:

Gunnlaugur Atli Tryggvason
Leszek Daszkowski
Marías Leó Daníelsson
Stefán Mekkínósson
Haukur Jóhannesson
Valgerður Árnadóttir

Þórir Brinks Pálsson
Bergur Líndal Guðnason
Bergur Líndal Guðnason
Emil Úlfsson

Eyþór Örn Magnússon
Þórður Helgi Guðjónsson
Bergþóra Tómasdóttir
„Catering“:

Hljóðupptaka:

Vigdís Eva Steinþórsdóttir
Arnar Freyr Tómasson
Eyþór Örn Magnússon
Haukur Jóhannesson
Hljóðvinnsla:

Haukur Jóhannesson
Stefán Mekkinósson
Valgerður Árnadóttir
Ljósameistarar:

Emil Úlfsson
Jimmy Andres Salinas Moreno
Förðunarmeistarar:

Anna Einarsdóttir
Kristrún Hrafns
Hildigunnur Larsen

Halldóra Guðjónsdóttir
Ingibjörg Lárusdóttir
Aðstoð við framleiðslu:

Birgir Hrafn Birgisson
„Runner“:

Orri Sigurðsson
Leikarar:

SAGA Dúna Pálsdóttir
AFI ALFREÐ Sigurður Skúlason
TRAMPE GREIFI Gunnar Hansson
HREKKJUSVÍN Kristín Anna Jónsdóttir
HREKKJUSVÍN Elvar Aron Heimisson
HREKKJUSVÍN Melkorka Ýr Bustos
HERMAÐUR #1 Stefán Mekkínósson
HERMAÐUR #2 Finnbogi D. Sigurðsson
Sérstakar þakkir:

„Clapper/Loader“:

Helga Dís Hálfdanardóttir
„Electrician“:

Jimmy Andres Salinas Moreno
Arnar Freyr Tómasson
„Key grip“:

Þórður Helgi Guðjónsson
Þórir Brinks Pálsson
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Blackmagic design
Guðrún Harpa
Menntaskólinn í Reykjavík
Arna ehf.
Sláturfélag Suðurlands
Rekstrarvörur
Samkaup
Kaffitár
Bananar ehf.

LEIKSÝNINGAR
LEIKLIST: 2. ÖNN / HANDRIT/LEIKSTJÓRN: 3. ÖNN

Leikarar:

Ylfa Marín Haraldsdóttir
Bjartmar Einarsson
Birgir Egilsson
Kristján Darri Jóhannsson
Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir
Guðjón Daníel Jónsson
Guðrún Björg Sigurðardóttir
Guðmundur Snorri Sigurðarson
Ingunn Mía Blöndal
Trausti Örn Þórðarson

Handrit - Langlífar rósir:

Leikstjóri:

Hlín Agnarsdóttir

Gunnar Már Halldórsson
Ólöf Birna Torfadóttir
Sindri Valþórsson
Sturla Óskarsson

Verkefnastjóri:

Handrit - Litir lífsins eru látlausir:

Rúnar Guðbrandsson
Leiðbeinandi:

Sigrún Gylfadóttir
Leikmynd:

Klæmint Henningsson Isaksen
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Eyþór Jóvinsson
Jón Bjarki Hjálmarsson
Teitur Magnússon

KÍNEMA
ÁVARP FORMANNS NEMENDAFÉLAGS KVÍ

æru samnemendur og starfsfólk. Vorönn árið 2016 stóð
vel undir væntingum. Kvikmyndaskóli Íslands tók við frambærilegum nýnemum enn eina ferðina og skemmtum við
okkur konunglega við hin ýmsu tækifæri.

K

Glæsileg árshátíð okkar í Kínema var haldin með pomp og prakt
að Hlíðarenda og eiga Jana og Örvar og allir þeir sem komu að
henni hrós skilið. Helst ber að nefna að Nína Petersen fór á kostum
á dansgólfinu.
Opni dagurinn var svo haldinn í fyrsta sinn þann16. maí. Viðtökurnar voru framar væntingum og kynntu núverandi og fyrrverandi nemendur skólans
ungviðinu og öðrum áhugasömum, fyrir starfi sínu og námi. Nemendur stóðu einnig að
söfnun fyrir Edvin Martinsson á Kósinni, sem var nemandi við skólann, en hann lést fyrr á
árinu vegna alvarlegra veikinda.
Mánudagsmyndir héldu áfram göngu sinni og færðu Guðný, Birta og Eyþór Yo okkur aragrúa af áhugaverðum kvikmyndum. Meðal þeirra leikstjóra sem komu og heimsóttu okkur
voru Águst Guðmundsson, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, Óskar Thor Axelsson og Grímur
Hákonarson.
Bjórkvöldin voru þá nokkur og bar Bergur „The Rock” af í karókí kvöldi sem haldið var á
hinum fornfræga stað Ríó. Stórliðið „Pacific Rimjob” vann svo pub quiz keppni Kínema á
eftirminnilegan hátt.
Þar sem minni skólagöngu fer brátt að ljúka vil ég fyrir hönd Kínema þakka ykkur nemendum og starfsfólki skólans fyrir frábæra önn og liðna 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 á 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 afraskturinn.
Þá hvetjum við alla til að mæta á uppskeruhátíðina í Bíó paradís og njóta góðs af erfiðisvinnu okkar allra.
Aron Þór Leifsson
Formaður Kínema
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TIL HAMINGJU

ÚTSKRIFTARNEMAR
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