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Kennarar & Leiðbeinendur 2014 - 2016
Leikstjórn og framleiðsla
Ágúst Guðmundsson
Anna Katrín Guðmundsdóttir
Arnar Benjamín Kristjánsson
Árni Óli Ásgeirsson
Árni Sveinsson
Ása Helga Hjörleifsdóttir
Ásdís Thoroddsen
Baldvin Kári Sveinbjörnsson
Baldvin Z
Benedikt Nikulás Anes Ketilsson
Birgitta Björnsdóttir
Björgvin Sigurðarson
Bragi Þór Einarsson
Curver Thoroddsen
Damon Younger
Dögg Mósesdóttir
Eggert Gunnarsson
Eiður Birgisson
Elvar Gunnarsson
Erla Brynjarsdóttir
Erlendur Eiríksson
Erling Jóhannesson
Geir Grímsson
Guðmundur A. Guðmundsson
Guðmundur Ingi Þorvaldsson
Guðmundur Þór Kárason
Gunnar Bj. Guðmundsson
Gunnar Hansson
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Hanna Björk Valsdóttir
Heimir Jónasson
Helga Rakel Rafnsdóttir
Helgi Jóhannsson
Hilmar Oddsson
Hjörtur Jóhann Jónsson
Hlín Jóhannesdóttir
Hrafnkell Stefánsson
Ingibjörg Reynisdóttir
Ísold Uggadóttir
Janus B. Jakobsson
Jóhann G. Jóhannsson
Jón Egill Bergþórsson
Jón Proppé
Jóna Finnsdóttir
Jonathan Neil Devaney
Kristján Friðriksson
Lee Lorenzo
Lilja Katrín Gunnarsdóttir
Magnús Guðmundsson
Margrét Þorgeirsdóttir
Marteinn Þórsson
Monika Ewa Orlowska
Óskar Jónasson
Óskar Þór Axelsson
Ottó Geir Borg
Ragnheiður Thorsteinsson
Rebekka Atladóttir
Reynir Lyngdal
Róbert I. Douglas
Rúnar Rúnarsson
Sólveig Arnarsdóttir
Steingrímur Dúi Másson
Steven Meyers
Styrmir Sigurðsson
Tómas Örn Tómasson
Tryggvi Freyr Torfason
Unnsteinn Garðarsson
Valdís Óskarsdóttir
Viggo Hansson Walter
Þiðrik Emilsson
Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir
Þorsteinn Gunnar Bjarnason

Skapandi Tækni
Alexander Angelo Tonini
Anton Máni Svansson
Ágústa Margrét Jóhannsdóttir
Árni Filippusson
Ása Helga Hjörleifsdóttir
Ásdís Thoroddsen
Ásta Björk Ríkharðsdóttir
Baldvin Z
Björn Ómar Guðmundsson
Björn Viktorsson
Curver Thoroddsen
Eggert Gunnarsson
Eggert Baldvinsson
Eyrún Helga Guðmundsdóttir
Gabrielle Motola
Guðmundur A. Guðmundsson
Guðni Halldórsson
Gunnar Árnason
Heiðar Eldberg Heiðarsson
Helga Rakel Rafnsdóttir
Helga Thorsdóttir
Hilmar Oddsson
Hlín Jóhannesdóttir
Hrafnkell Stefánsson
Huldar Freyr Arnarson
Janus Bragi Jakobsson
Jonathan Neil Devaney
Jón Már Gunnarsson
Jón Proppé
Jóna Finnsdóttir
Jörundur Rafn Arnarson
Kjartan Kjartansson
Kristján U. Kristjánsson
Linda Mjöll Stefánsdóttir
Marteinn Þórsson
Nicolas Liebing
Ottó Geir Borg
Ólafur Fannar Vigfússon
Óskar Þór Axelsson
Rúnar Rúnarsson
Sigrún Gylfadóttir
Sigurbjörg Jónsdóttir
Sigurjón F. Garðarsson
Sigvaldi J. Kárason
Sindri Bergmann Þórarinsson
Stefanía Thorsdóttir
Steingrímur Karlsson
Steingrímur Dúi Másson
Steinþór Birgisson
Tómas Tómasson
Valdís Óskarsdóttir
Þorsteinn Gunnar Bjarnason

Kjarni
Alexander Angelo Tonini
Ágústa Margrét Jóhannsdóttir
Ása Helga Hjörleifsdóttir
Ásgrímur Sverrisson
Árni Filippusson
Birgitta Björnsdóttir
Birgir Grímsson
Dagur Ólafsson
Grímur Hákonarson
Gísli M. Torfason
Gunnar Árnason
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Handrit og leikstjórn
Alexander Angelo Tonini
Ágúst Guðmundsson
Ágústa Margrét Jóhannsdóttir
Árni Sveinsson
Árni Óli Ásgeirsson
Ása Helga Hjörleifsdóttir
Baldvin Kári Sveinbjörnsson
Baldvin Z
Birgitta Björnsdóttir
Björn Viktorsson
Curver Thoroddsen
Dögg Mósesdóttir
Eggert Baldvinsson
Einar Kárason
Elvar Gunnarsson
Erling Jóhannesson
Erlingur Óttar Thoroddsen
Gunnar B. Guðmundsson
Gunnar Hansson
Guðmundur Ingi Þorvaldsson
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Helga Rakel Rafnsdóttir
Hilmar Oddsson
Hlín Agnarsdóttir
Hlín Jóhannesdóttir
Hrafnkell Stefánsson
Ísold Uggadóttir
Janus B. Jakobsson
Jonathan Neil Devaney
Jón Proppé
Jóna Finnsdóttir
Karl Ágúst Úlfsson
Linda Mjöll Stefánsdóttir
Magnús Guðmundsson
Margrét Örnólfsdóttir
Marteinn Þórsson
Mikael Torfason
Ottó Geir Borg
Óskar Jónasson
Óskar Þór Axelsson
Róbert I. Douglas
Rúnar Rúnarsson
Sólveig Arnarsdóttir
Steven Meyers
Þorsteinn Gunnar Bjarnason

Leiklist
Agnar Már Magnússon
Arnar Jónsson
Arna Rún Ómarsdóttir
Arne Kristinn Arneson
Arnoddur Magnús Danks
Ágúst Guðmundsson
Ágústa Ósk Óskarsdóttir
Álfrún Helga Örnólfsdóttir
Ása Helga Hjörleifsdóttir
Baldvin Z
Birgtta Haukdal
Bjarki Kristjánsson
Brogan Davison
Damon Younger
Darren Foreman
Eggert Gunnarsson
Ellert A. Ingimundarsson
Gísli Magna
Guðmundur A. Guðmundsson
Guðmundur Ingi Þorvaldsson
Gunnar Björn Guðmundsson
Halldóra Geirharðsdóttir
Hlín Agnarsdóttir
Hlín Jóhannesdóttir
Hrafnkell Stefánsson
Jonathan Neil Devaney
Jón Egill Bergþórsson
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Kolbrún Anna Björnsdóttir
Lilja Þórisdóttir
Ólafur Ásgeirsson
Ólafur Darri Ólafsson
Ólafía Hrönn Jónsdóttir
Óskar Þór Axelson
Óskar Jónasson
Pálína Jónsdóttir
Pálmi Sigurhjartarson
Ragnar Bragason
Rúnar Guðbrandsson
Sara Dögg Ásgeirsdóttir
Sigrún Gylfadóttir
Snædís Lilja Ingadóttir
Tinna Grétarsdóttir
Vigdís Gunnarsdóttir
Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir
Þorsteinn Bachmann
Þorsteinn Gunnar Bjarnason
Þórey Sigþórsdóttir
Þórunn Erna Clausen
Þórunn M. Magnúsdóttir

Guðmundur Þór Kárason
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
Hilmar Oddsson
Hrafnkell Stefánsson
Hlín Jóhannesdóttir
Jonathan Neil Devaney
Jónas Knútsson
Jóna Finnsdóttir
Kjartan Kjartansson
Logi Ingimarsson
Lárus Ýmir Óskarsson

Linda Mjöll Stefánsdóttir
Magnús Atli Magnússon
Oddný Sen
Ottó Geir Borg
Ólafur Darri Ólafsson
Sigurður Valur Sigurðsson
Sigurður Kristján Jensson
Stefán Loftsson
Viðar Víkingsson
Víðir Sigurðsson
Þorkell Guðjónsson

Ávarp rektors

Hilmar Oddsson
Ávarp deildarforseta

Leikstjórn / Framleiðsla
Ávarp deildarforseta / Útskrift

Skapandi tækni
Ávarp deildarforseta / Útskrift

Handrit / Leikstjórn
Ávarp deildarforseta

Leiklist

Efnisyfirlit

Mínútumyndir: 1. önn

Allar deildir
Auglýsingar: 1 önn

Leikstjórn / Framleiðsla
Tónlistarmyndbönd: 1 önn

Leikstjórn / Framleiðsla
Stuttmyndir: 1. önn

Allar deildir
Stuttmyndir: 1 önn

IFS
Kynningarmyndir: 2. önn

Allar deildir
Myndir án orða: 2. önn

Skapandi tækni
Heimildarmyndir: 2. önn

Handrit / Leikstjórn
Stuttmyndir: 3. önn

Leikstjórn / Framleiðsla
Stuttmyndir – 3. önn

Handrit / Leikstjórn
Heimildarmyndir: 3. önn

Skapandi tækni
Endurgerðir á senum: 3. önn

07
08
10
12
13
19
20
22
23
24
26
28
30
31
33

Allar deildir

35

Fjölkameruþáttur: 3. önn
Leikstjórn / Framleiðsla

37

Leiksýningar - 2.önn

Leiklist
Handrit í fullri lengd: 4. önn
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Handrit / Leikstjórn
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Leiknir sjónvarpsþættir

40

Ávarp
KÍNEMA
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Að vera í sambandi
Ávarp rektors

vera í sambandi við annað fólk er mér lífsnauðsyn”
sungu Stuðmenn eitt sinn. Þetta eru auðvitað alkunn sannindi. Og þetta gildir ekki bara um einstaklinga, einnig fyrirtæki og stofnanir. Kvikmyndaskóli Íslands á mjög stóra fjölskyldu, ef svo má að orði
komast.								
		
Fjölskylda okkar samanstendur af eigendum, starfsfólki,
kennurum og nemendum. Þeir síðasttöldu skipta auðvitað
mestu, enda eru þeir langstærsta fjölskyldugreinin.
Nú er það þannig með fjölskyldur að í þær er fólk æviráðið.
Við sitjum uppi með fjölskylduna okkar, sama hvort okkur
líkar betur eða verr. Við skulum gera ráð fyrir að yfirleitt sé það af hinu góða. Fjölskylda KVÍ telur nokkur hundruð manns. Suma hittum við daglega, aðra reglulega
og enn aðra mjög sjaldan. En þeir eru samt í fjölskyldunni og það gleður okkur
alltaf jafnmikið að fá af þeim fréttir.
					
Við höfum verið að reyna að koma okkur upp margs konar samskiptakerfi til að
viðhalda og rækta gömul og ný sambönd. Það hefur gengið allvel og okkur berast
nú reglulega fréttir af sigrum og afrekum gamalla nemenda.
Vart er gerð sú kvikmynd eða sá sjónvarpsþáttur á Íslandi að áhöfnin sé ekki að
stórum hluta (stundum meirihluta) skipuð fyrrverandi (stundum núverandi) nemendum KVÍ. Þannig hefur það verið um alllangt skeið.
Á árinu 2016 komu fyrrum nemendur KVÍ að ótal verkefnum:			
Á annan tug fyrrum nemenda vann við gerð Ófærðar-þáttanna, sem hafa verið að
gera garðinn frægan um víðan völl. Okkar fólk hefur verið að setja upp leiksýningar,
vinna verðlaun fyrir myndbandagerð, vinna verðlaun í pitchkeppni, keppa um verðlaun og vinna verðlaun á kvikmyndahátiðum (Sprettfiskurinn á Stockfish, RIFF,
Skjaldborg og á ýmsum erlendum stuttmyndahátíðum), vinna Edduverðlaun, hirða
öll verðlaun hjá Örvarpinu, framleiða nýjar bíómyndir og leikstýra stuttmyndum,
leikstýra vinsælum sjónvarpsseríum, fá styrki til kvikmyndagerðar, átt myndir á
Nordisk Panorama og unnið til verðlauna fyrir leik í bíómynd. Þetta er töluvert og
þetta skiptir allt máli, fyrir viðkomandi einstaklinga, fyrir gamla skólann þeirra og
fyrir samfélagið. KVÍ er þjóðþrifastofnun.
Við skulum njóta þess nú í útskriftarviku haustannar 2016 að dást að verkum nemenda sem flestir hafa lagt á sig ómælda vinnu, lagt nótt við nýtan dag við að skapa
eitthvað eins vel og þeim er unnt. Þau eru ýmist nýbyrjuð að feta sig í straumharðri
elfinni, stödd í henni miðri eða eru að ná bakkanum hinum megin, þar sem bíður
þeirra lífsbaráttan sjálf, erfið, sæt og óvægin, - í einhverjum tilfellum glæstur ferill.
				
					
Lifi KVÍ-fjölskyldan.					
					
Hilmar Oddsson					
Rektor KVÍ					
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Leikstjórn / framleiðsla
Ávarp Deildarforseta

amvinna, samheldni, samstilling- og úthald. Það er
kvikmyndagerð. Þar sem virðing fyrir viðfangsefninu og samlegð mismunandi starfa og sérhæfðra
fagmanna er í fyrirrúmi. Þar sem allir, sem að verkinu koma, eru sögumenn og stuðla með sérþekkingu sinni
að því að úr verði heildstætt kvikmyndaverk. Saga. Upplifun.		
						
Í Kvikmyndaskóla Íslands er lögð áhersla á reynslumiðað
nám. Skólinn býður uppá “hands on” umhverfi þar sem nemendur fá innsýn í helstu starfssvið kvikmyndagerðar og
áhersla er lögð á sérhæfingu, samhjálp og listrænt innsæi
við gerð ólíkra kvikmyndaverka. Einnig eru kvikmynda- og
listasögunni gerð góð skil.						
						
Í leikstjórnar- og framleiðsludeild er áhersla lögð á tvær helstu stoðir kvikmyndagerðar, leikstjórn og framleiðslu. Starf framleiðandans er fjölþætt; hann er oftast sá
eini sem fylgir kvikmyndaverki frá upphafi til enda, frá hugmynd upp á tjald eða
skjá og út í heim. Hann vinnur með handritshöfundi að þróun verksins og sögunnar,
ber ábyrgð á fjármögnun, undirbúningi og skipulagi, eftirvinnslu og dreifingu. Hann
er driffjöður verksins og starf hans snýst ekki síst um að virkja með sér fólk til að
breyta hugmyndum í veruleika.									
			
Leikstjórinn ber ábyrgð á efnistökum, áferð og stíl. Kvikmyndin endurspeglar listræna sýn leikstjórans og sem verkstjóri sér hann um að miðla þeirri sýn til samverkafólksins, þannig að allir gangi í takt og geti lagt sitt að mörkum, svo útkoman
verði eins og að var stefnt.						
Samvinna leikstjóra og framleiðanda er afar mikilvæg og því sérstakur ávinningur
fyrir nemendur deildarinnar að öðlast skilning á báðum þessum hlutverkum í námi
sínu.
											
Eitt helsta aðalsmerki leikstjórnar- og framleiðsludeildar er fjölbreytni, þar sem
nemendur spreyta sig á ólíkum tegundum kvikmyndaverka, bæði sem framleiðendur og leikstjórar. Þeir reyna fyrir sér í gerð stuttmynda, heimildarmynda, auglýsinga, tónlistarmyndbanda og sjónvarpsþátta og njóta leiðsagnar helstu fagmanna landsins á sviði kvikmyndalistarinnar.						
Nemendur deildarinnar fá einnig kennslu í grundvallaratriðum handritsgerðar og
dramatískrar uppbyggingar. Með því að leggja sig fram með opnum hug og góðri
ástundun, öðlast nemendur dýrmæta þekkingu og reynslu sem mun nýtast þeim á
fjölbreyttum sviðum kvikmyndagerðar. Námið er í senn krefjandi og gefandi og
opnar leið inn á starfsvettvang sem alls staðar er í örum vexti.				
		
						
Jóna Finnsdóttir											
Deildarforseti Leikstjórnar- og framleiðsludeildar						
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Skapandi tækni
Ávarp Deildarforseta

ám við Kvikmyndaskóla Íslands er tveggja ára nám.
Námið er góður undirbúningur fyrir þann starfsvettvang sem nemendur velja sér svo innan kvikmyndagerðarinnar. 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
þess að skapa þessa sannfærandi veröld.			
							
Skapandi tækni er framsækin deild með áherslu á upptökutækni og notkun nýjustu eftirvinnsluforrita sem völ er á.
Deildin hentar jafnt konum sem körlum sem hafa áhuga á
að vinna á skapandi hátt. Námið getur einnig verið sniðug
leið fyrir leikstjóra framtíðarinnar sem auka vilja þekkingu sína á þessu sviði. Kennarar í deildinni eru reynslumikið fagfólk og verða oft mikilvæg tenging nemenda
inn í kvikmyndageirann eftir námið.					
					
Deildin er byggð upp í kringum fjögur grunnfög; kvikmyndatöku, klippingu, hljóð
og myndbreytingar (grafík, brellur og litvinnslu). Nemendur við deildina stunda
einnig nám í ýmsum stoðáföngum, s.s. leikmyndagerð, listasögu, handritagerð og
ljósmyndun. Einnig eru sameiginleg kjarnafög með öðrum deildum skólans, eins og
kvikmyndasaga og myndræn frásögn.					
					
Nemendur vinna fjöldann allan af verkefnum innan deildarinnar; heimildarmyndir,
kynningarmyndir, stuttmyndir, endurgerðir á senum, ljóðrænar myndir án orða, og
„pilot“ í samstarfi við fagfólk. Útskriftarmyndin er svo í formi stuttmyndar sem
hægt er að nota til að koma sér á framfæri eða til sýninga á stuttmyndahátíðum
hérlendis og/eða erlendis. Það er því óhætt að segja að nemendur fari í gegnum
fjölbreytt nám. Sé áhugi, kraftur og dugnaður til staðar býður námið upp á mikla
möguleika til framtíðar.
					
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. Það má því segja að þeir sem útskrifast
frá Kvikmyndaskóla Íslands hafi unnið sér inn verðmæta gráðu. Nálgist nemandi
námið af metnaði og samviskusemi uppsker hann ríkulega.					
					
Jörundur Rafn Arnarson									
Deildarforseti Skapandi tækni					
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útskrift haust 2016
skapandi tækni

NotSoBishi

Höf: Bergur Líndal Guðnason

Geir er í vanda og hann vill ekki verða of seinn. Hann væri
öruggglega ekkert ánægður með það ef eitthvað kæmi upp
á sem myndi gera honum ferðalagið erfiðara, en það gerist að
sjálfsögðu, Brynja kemur inn í líf hans, óboðin og með látum.

Haldreipi

Húsvörðurinn Gunnar Pétursson reynir að endurlifa
sinn forna frama sem hnefaleikakappi.

Höf: Þórður Helgi Guðjónsson

Nýfundnaland

Höf: Bjarni Svanur
Friðsteinsson

Íslensk útgerð er nýbúin að kaupa togara frá Grikklandi. Togarinn
er staddur stutt frá ströndum Íslands þegar meðlimur áhafnarinnar
kemur auga á flóttamann sem hefur smyglað sér um borð.
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Handrit / leikstjórn
Ávarp Deildarforseta

yrjun. Miðja. Endir.					
Þetta eru hugtök sem við könnumst öll við. Án
þeirra er manneskjan ófær um að segja sögur. Það
mætti segja að þau séu hluti af okkar DNA. Því
kemur ekki á óvart að þessi hugtök eru grunnur verkfærakistu hvers höfundar.					
Hver og einn höfundur á sína eigin verkfærakistu. Hún
er uppfull af tólum og tækjum, sem hann notar við að
móta, þróa og þroska hugmyndir svo úr verði heildstætt
verk.
				
Hugmyndir koma til okkar úr öllum áttum. Þær koma úr
draumum, umhverfinu og persónulegri reynslu. Að fá hugmynd er auðvelt, en þegar kemur að því að vinna úr henni þá kemur vel útbúin
verkfærakista sannarlega að notum.			
Í Handrita – og leikstjórnardeild Kvikmyndaskóla Íslands viljum við hjálpa nemendum að útbúa sína eigin persónulegu verkfærakistu.					
					
Í byrjun hverrar annar kemur saman hópur af ólíku fólki úr ólíkum áttum. Sumir
mæta með reynslu af kvikmyndargerð í kistunni sinni. Aðrir hafa aldrei spreytt sig í
listum áður en hafa lífsreynslu í sinni kistu. En öll eiga þau það sameiginlegt að þau
stukku út í djúpu laugina, hættu að bara horfa og ákváðu að byrja að skapa.
Þessi ákvörðun er byrjunin á þeirra sögu og er þau hefja nám eru þau komin á
miðju. Nú fara hlutirnir að gerast. Undir leiðsögn helsta fagfólks úr kvikmyndabransanum bæta nemendur verkfærum í kistuna sína. Verkfærum eins og vinnuferlum leikstjóra og handritshöfunda, reynslu í því að skrifa og leikstýra sínum eigin
kvikmyndaverkum. Þekkingu á helstu undirstöðuatriðum kvikmyndagerðar, þ.á.m.
framleiðslu og myndrænni frásögn, fá auk þess skilning á tækni og tækjanotkun.
Tveimur árum síðar kemur loks að endinum.					
					
Náminu við Handrita- og leikstjórnardeild er lokið, verkfærakistan er troðin af öllu
sem höfundur þarf á að halda. Í kistunni má nú finna aga til að sitja löngum stundum við handritsskrif, þekkingu til að leiða verkefni sem listrænn stjórnandi, reynslu
í að hafa fylgt hugmynd eftir frá byrjun til enda sem leikstjóri og tengslanet sem
mun nýtast um ókominn ár.					
					
Með hverjum endi er nýtt upphaf. Ný byrjun.					
					
Hver sem hún verður, hafa nemendur nú fulla verkfærakistu og eru tilbúnir að takast á við 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.		
			
					
Hrafnkell Stefánsson									
Deildarforseti Handrita- og leikstjórnardeildar					
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útskrift haust 2016
handrit / leikstjórn

Arnbjörn

Höf: Eyþór Jóvinsson

Þrátt fyrir að þekkja allar fjölskyldur landsins betur en nokkur
annar, hefur Arnbjörn ættfræðingur aldrei átt fjölskyldu sjálfur.

Hnífurinn í kúnni

Í undirbúningsvinnu fyrir væntanlega bók sína um
hundrað ára sögu ónefnds hrepps, falast Blær Lív
Brynju- og Jónsdóttir eftir myndum sem einsetukarl
og einn ábúenda hreppsins hefur í fórum sínum.

Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson

Vaka

Höf: Teitur Magnússon

Í fangelsi afneitunar reynir ung stúlka að endurheimta það sem
hún hefur misst.

11

leiklist

Ávarp Deildarforseta

vikmyndaskóli Íslands býður upp á tveggja ára nám
fyrir leikara með sérstaka áherslu á kvikmyndaleik. 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.										
List 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.
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.					
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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Biðstofan

Höf: Alda Rós Hafsteinsdóttir
Tveir menn og ein kona sitja á Biðstofu. Rafmagnið fer af og þegar
það kemur aftur átta þeir sig á því að þeir þekkjast.

Masks

Höf: Anastasiia Avlasevich
The society is full of people having different fake emotions on their
face. Each morning you have to choose carefully which mask you
are going to wear today. But how dangerous is it to drop the mask?

Aron

Höf: Arnar Hauksson
Einmana maður fer í gegnum leiðinlegan dag. En það er allt þess
virði þegar hann fær að sjá son sinn í lok dags.

Hraðferð!

Höf: Arnór Einarsson
Par er á hraðferð á fótboltaleik. Maðurinn er mjög stressaður vegna
tímans sem það tekur, en konan er pirruð á því hvað þau fara alltaf
snemma á leikinn.

Lakland

Höf: Ágúst Ari Þórisson
Þreyta og hversdagsleiki getur tekið á hugann...

Besti Vinur Mannsins
Höf: Ágúst Þór Hafsteinsson

Hundurinn er besti vinur mannsins en þegar kærasta mannsins er ekki
hrifin af hundinum þá þarf hann að kveðja besta vin sinn

Aflausn

Höf: Ásdís Þórðardóttir

Hreinsun stelpu í óhreinu vatni.
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Flugan

Höf: Baldur Hrafn Halldórsson
Á rólegum dögum þykir Gunnari fátt betra en að grípa í bók og
lesa. Þennan dag brýtur hinsvegar árásargjörn fluga kyrrðina og
ákveður að herja á Gunnar, sem leiðir til einvigis á milli hans og
flugunnar

Góða Nótt

Höf: Bjarni Þór Gíslason
Maður og kona rífast um hver fær að ráða yfir sjónvarpinu þetta
kvöld. Hvernig verður það leyst?

Góður svefn
Höf: Daníel Laxdal

Ungt par er uppi í rúmi. Maðurinn hrýtur hátt og konan getur ekki
sofið og verður pirruð.

500

Höf: Egill Gestsson
Maður labbar niður göngustíg. Hann fer framhjá bekk. Á þeim bekk
situr maður sem svíkur út úr manninum 500 krónur með því að
þykjast þekkja bróður hans.

Það er ekkert fyndið
við HIV
Höf: Elfar Þór Guðbjartsson

Trúður gengur um og gerir aðra að trúðum en þau sjá svo hann er
sprautufíkill og er að smita þau í raun og veru af HIV.

Pressa

Höf: Fanney Ósk Þórisdóttir
Tökum samfélagslega ábyrgð og krefjumst þess ekki að fólk sé
öðruvísi en það er. Stuðlum að heilbrigði og látum okkur varða
hvernig náunganum líður. Elskum hvort annað eins og við erum.
Fögnum fjölbreytileikanum.

THE DEVIL RECHARGES
Höf: Guðjón Ragnarsson

Djöfullinn er ofbeldishneigður kvenhatari. Hann klæmist við allt
sem hreyfist. Djöflinum er fleygt út úr helvíti og á að spreyta sig í
mannheimum.
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Book of Love
Höf: Guðlaug Jónsdóttir

Ástarsaga um unga konu sem lifir í heimi bóka . Hún er ekki tengd
umheiminum og finnur fyrir tilviljun ást við fyrstu sýn eða er það
bara tilviljun ?

Náttúrubarn

Höf: Guðmundur Vignir Magnússon
Maður týnir símahleðslutækinu sínu og uppgötvar náttúruna.

Lykla-Pési

Höf: Guðsteinn Fannar Ellertsson
Hann er kaldur. Honum er skítsama. Hann ætlar að loka á þig með
hverju tækifæri sem hann fær. Hann er... Lykla Pétur.

Skömm

Höf: Gunnar Örn Birgisson
Skömm fyllir mann sem heldur framhjá konunni sinni. Skömm að
halda framhjá og ljúga, bæði að konunni sinni og elskhuga. Skömm
að vera samkynhneigður og hafa ekki hugrekkið til að koma út.

Ljósritunarvélin

Höf: Heiða Ósk Gunnarsdóttir
Kona ætlar að ljósrita en hún kann ekkert á ljósritunarvélina. Þegar
hún sér að önnur manneskja ætlar að nota vélina, stígur hún frá og
fylgist með í laumi. Þegar manneskjan er farin fer konan að vélinni
og hermir eftir því sem hún sá.

Ströndin

Höf: Ingveldur Þorsteinsdóttir
Náttúra og dansari á strönd.

HÁRIÐ

Höf: Jóhann Teitur Guðmundsson
Hver hefur ekki fundið hár í matnum sínum? Myndin sýnir upplifun af
slíku atviki og hvað hægt er að ímynda sér.
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Dósastríð

Höf: Jón Atli Magnússon
Dularfullar hendur berjast sín á milli til að halda heljargreipum um
kverkar borgarinnar á meðan sendiboðar þeirra pára á göturnar
með blóði.

Move Over
Höf: Juan Albarran

A desperate young man drives upon a car annoyingly blocking the
road. But he's too impatient and sucked in his own world to notice
what's really happened here

HÚH!

Katla Sólnes
Myndin fjallar um afgreiðsludömu sem vinnur í ferðamannabúð
í miðbæ Reykjavíkur, og hennar hversdagslegu upplifun. Stutt
skopmynd sem endurspeglar síðastliðna sumar og túristavæðingu
Íslands.

Myndin

Höf: Kristbjörg Sigtryggsdóttir
Kona, buguð af sorg, tekur ákvörðun sem flestir gætu tengt við á
einhvern hátt.

Sjósund

Höf: Kristján Eldjárn Sveinsson
Myndin er um mann sem slakar á í heitum potti eftir sjósund og
hugsar um hversu hressandi sjósundið var.

Heimsókn

Höf: Logi Sigursveinsson
Maður fær sendan til sín dularfullan pappakassa sem virðist ekki
innihalda neitt annað en fleiri pappakassa.

Körfuboltaklúður
Höf: Magnús Þór Gylfason

Maður fer í körfubolta og tekur nokkur skot en hittir úr engu.
Tvær stelpur labba inn á völlinn og fá að skjóta og hitta úr öllu. Í
öfundsýki hindrar maðurinn skot frá einni stelpunni og treður á
minnibolta körfu.
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A minute away
Höf: Mahesh Raghavan

The film is about life - from creation to existence to eternal silence.

Þakklæti

Höf: Nína Björk Gunnarsdóttir
Þyngsli og þakklæti sem kona upplifir á stuttum tíma. Lífið er ekki
sjálfgefið.

Skór

Höf: Óttar Ingi Þorbergsson
Líf strigaskóa og eigenda þeirra. Þegar rigningin kemur verða aðrir
hlýrri skór fyrir valinu. Fá strigaskórnir einhvern tímann að fara út að
labba?

Aðstoðarmaður
vísindamannsins
Höf: Ragnar Bollason

Vísindamaður er að fara að prófa vélmenni og fær aðstoðarmann
sinn til að aðstoða sig. Aðstoðarmaðurinn er mjög klaufskur og
gleyminn þannig að margt fer úrskeiðis, t.d. gleymir hann sér við
að horfa á vélmennð þegar hann kemur inn og vélmennið bilar og
rotar hann. Eftir situr vísindamaðurinn með hausverkinn.

Morgunstund

Höf: Rannveig Elsa Magnúsdóttir
Stelpa vaknar þreytt og pirruð. Labbar í áttina að því sem hún þarfnast mest þennan morgun. Hún fær sér sopa af kaffi og allt verður
gott.

Yfirstiginn

Höf: Sigríður Bára Steinþórsdóttir
Kona reynir að sigrast á sjúklegum órökstuddum ótta við að hoppa
ofan í vatn. Hún sér poll og manar sjálfa sig til að taka af skarið.
Henni tekst að sigrast á óttanum en uppgötvar að hún er ekki ein.

Vegavinnuverkamaður
Höf: Sindri Sigurðarson

Misskilningur tveggja verkamanna sem sitja að drykkju eftir vinnu.

17

Mínútumyndir – 1. önn

allar deildir

			

Earth

Höf: Snorri Sigurðarson Hertervig
Vera frá jörðu 41 leitar að frumefnum til að hafa samskipti við aðrar
verur úr einingu sinni.

Bíllinn

Höf: Stefán Freyr Margrétarson
Maður er keyrir draumabílinn sinn. Krafturinn er gífurlegur. Í raun er
hann að dreyma um að vera keyrandi.

Martröð

Sveinn Lárus Hjartarson
Ein stór martröð sem margir fótboltaunnendur þekkja kannski þegar
þá dreymir að þeir séu að halda með öðru liði en þeir halda með

Batteríslaus

Höf: Tómas Örn Sigurðarson
Mannkynið er orðið svo heltekið af tækni, að tæknin er næstum
orðin jafnmikilvæg og alvöru mennsk tengsl.

Núvitund

Höf: Vala Elfudóttir Steinsen
Saga um foreldri og barn. Mamman er alltaf í símanum og barnið reynir
að ná athygli hennar. Mamman missir símann og hverfur, barnið tekur
hann upp og sogast inn í simaheiminn sem er bleikur og hittir mömmuna og þar eru þau glöð saman.

Söknuður

Höf: Þórhildur Kristín Lárentsínusdóttir
Maður stendur við gröf gamals ástvinar sem er látinn og rifjar upp
gamlar minningar með honum, en þá var það ekki samþykkt að þeir
væru saman á þessum tíma.
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auglýsingar 1. önn

Leikstjórn / framleiðsla		

VR auglýsing

Höf: Ágúst Þór Hafsteinsson
Stefán Freyr Margrétarson
Arnór Daði Gunnarsson
Sindri Sigurðarson

Launamismunur á milli karla og kvenna - auglýsing

8,2

Tveir nemendur leggja lokahönd á próflestur og við
fylgjumst með árangri þeirra. Auglýsing vekur athygli
á launamismun kynja.

Höf: Alda Rós Hafsteinsdóttir
Katla Sólnes
Tómas Örn Sigurðarson

Launamunur kynjanna

Höf: Guðlaug Jónsdóttir
Nína Björk Gunnarsdóttir
Þórdís Hulda Árnadóttir

Við fylgjum ungu pari á leiðinni í bíó. Þegar í salinn er komið og
82% af bíómyndinni er lokið, fá allar konurnar í salnum sms þar
sem þær eru vinsamlegast beðnar um að yfirgefa salinn. Með
þessum afbrigðilegu aðstæðum erum við að sýna hversu óréttlátur
launamunur kynjanna er.
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tónlistarmyndbönd 1. önn

Leikstjórn / framleiðsla		

PRESS SPACE FOR SPACE

Höf: Ágúst Þór Hafsteinsson
Tómas Örn Sigurðarson
Stefán Freyr Margrétarson
Sindri Sigurðarson

Strákur ákveður að búa til geimflaug og fer til Mars.

KALDA™

Höf: Alda Rós Hafsteinsdóttir
Katla Sólnes

Snoppufríð stelpa kemur heim í tóma íbúð sína þar sem
bíður hennar synd, neysla og anime fígúrur. Hin heilaga
þrenna heillar hana þessa notalegu kvöldstund.

Kidsí

Höf: Nína Björk Gunnarsdóttir
Þórdís Hulda Árnadóttir

Við fylgjum litlli stelpu dansandi og sprellandi í
gegnum náttúru og listir.

20

tónlistarmyndbönd 1. önn

Leikstjórn / framleiðsla		

We Got The Time

Höf: Arnór Daði Gunnarsson
Guðlaug Jónsdóttir

Tónlistarmyndband á léttum nótum. Áhorfendur fylgjast með
tveimur persónum með mismunandi grímur gera margskonar
kúnstir. Yfirbragðið er hresslegt líkt og lagið.
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Kalí´s Solitude

Höf: Guðlaug Jónsdóttir, Jón Atli Magnússon
Guðjón Ragnarsson, Fanney Ósk Þórisdóttir
In a world without life, a young girl struggles to find a connection.

Madame Monroe
Höf: Arnór Daði Gunnarsson, Baldur Hrafn Halldórsson,
Ragnar Bollason, Kristján Eldjárn Sveinsson
Máni og Beta eru hamingjusamt par sem býr í fallegri íbúð í Reykjavík.
Beta vinnur sem flugfreyja og er oft lengi í burtu. Máni virðist vera hinn
klassíski fóboltaáhugamaður en er ekki allur þar sem hann er séður og
á sér stórt leyndarmál með hinni undarlegu Madame Monroe. En hvað
gerist ef Beta kemst að því...

Karó

Höf: Katla Sólnes, Ásdís Þórðardóttir, Gunnar Örn
Birgisson, Rannveig Elsa Magnúsdóttir
Karó er flott kona, ástúðleg móðir og býr yfir velgengni í starfi. Hún
fær frelsi eitt kvöldið til að láta sína dökku hlið í ljós þegar sonur
hennar fer til pabba síns yfir helgina.

Mát

Höf: Stefán Freyr Margrétarson, Egill Gestsson, Logi
Sigursveinsson, Kristbjörg Sigtryggsdóttir
Fyrrverandi fimleikakona, bundin í hjólastól, fær daglega aðstoð frá
ungri hjúkku en þegar hjúkkan gleymir skónum sínum hjá henni, stenst
hún ekki freistinguna og mátar skóna með skelfilegum afleiðingum.

FM

Höf: Tómas Örn Sigurðarson, Ágúst Ari Þórisson,
Guðmundur Vignir Magnússon, Sveinn Lárus Hjartarson
Nú er hann léttur, orðinn einum of þéttur, hann er í ofsa stuði og fer
hvert á land sem er.

Von

Höf: Sindri Sigurðarson, Heiða Ósk Gunnarsdóttir,
Jóhann Teitur Guðmundsson, Snorri Sigurðarson Hertervig
Ungur listamadur missir mömmu sina. Hann missir allan áhuga á að
gera nokkuð eftir missinn. Eftir að hafa komist yfir missinn, málar
hann sitt besta verk.

Sæmi

Höf: Alda Rós Hafsteinsdóttir, Arnór Einarsson,
Elfar Þór Guðbjartsson, Arnar Hauksson
Hugljúf saga um útigangsmann og samfélagið
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Blaðran

Höf: Þórdís Hulda Árnadóttir, Bjarni Þór Gíslason,
Vala Elfudóttir Steinsen, Guðsteinn Fannar Ellertsson
Einlæg lítil saga um fjölskyldu uppi í sveit þar sem einföld, barnsleg
gleði skín þrátt fyrir streituástand fjölskyldunnar. Fegurðin í litlu
hlutunum.

Millivegur
Höf: Ágúst Þór Hafsteinsson, Daníel Laxdal, Óttar Ingi
Þorbergsson, Þórhildur Kristín Lárentsínusdóttir
Ung kona vaknar ein í skógi. Hún hefur ekki hugmynd um hvar hún er.
Hún fer inn í skóginn og áttar sig á því að ekki er allt sem sýnist.

Röskun

Höf: Nína Björk Gunnarsdóttir, Magnús Þór Gylfason,
Ingveldur Þorsteinsdóttir, Sigríður Bára Steinþórsdóttir
Þórunn er óeðlilega regluföst kona sem elskar naglalökk. Hún vill
helst ekki fara út á meðal fólks og amma hennar er hennar helsta
tenging við umheiminn. Einn daginn raskast rútína Þórunnar svo
hún þarf að leggja mikið á sig til að koma aftur á jafnvægi.

Stuttmyndir – 1. önn ifs 		

allar deildir

Litli Tímafangarinn
Höf: Anastasiia Avlasevich

The innocent world of a little girl starts falling apart when her parents have a heavy fight and dad leaves the house saying that he
needs some time. Trying to figure out this phrase, Ásrún makes up
a plan and goes on her first real adventure in attempt to catch all
the time of Reykjavik.

For the Sake of a Little
Warmth
Höf: Juan Albarran

A hobo wakes up in the early days of winter as a drunkard steals a few of
his clothes. When the hobo sees someone has put up a stand with hand
knitted wool items, he tries bargaining bottles to get a new sweater. With
the drunkard constantly getting in the way, the hobo finds out he needs
something more than just a little bit of warmth to allay his winter cold

Anna

Höf: Mahesh Raghavan
A woman subject to domestic violence decides to hit back one
day but ends up killing her husband. The film explores the concept
of how every murder leaves two people dead. It is the victim that
dies, and it is also the murderer that becomes a completely different person from there.
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kynningarmyndir – 2. önn

allar deildir

		

Bumbubolti

Höf: Ari Ebenezer Guðmundsson
Nokkrir félagar spila bumbubolta á sparkvelli.

SXSXSX

Höf: Arnar Már Jónmundsson
Stikla fyrir heimildarmynd um SXSXSX

Hittingurinn
Höf: Ágúst Stefánsson

Félagsfælinn maður berst við sjálfan sig við að hafa samband við
konu sem hann er hrifinn af.

Einbúinn
Höf: Elís Kjaran Friðfinnsson
Það þekkja allir lifið í stórborginni og hvað það er stressandi. Þetta er
alveg öfugt við það og gerist úti í sveit

Ballerina

Höf: Róbert Magnússon
María er í ástarsorg og líkar ekki vel við það. Svo hún ákveður að
gera eitthvað í því.

María
Höf: Inga Óskarsdóttir
María er í ástarsorg og líkar ekki vel við það. Svo hún
ákveður að gera eitthvað í því.

BeaJohn

Höf: Ísak Þór Ragnarsson
Fjölskylda fer að upplifa skrítna hluti gerast á heimilinu. Eitthvað er
að fylgjast með þeim.
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allar deildir

		

Hversu langt

Höf: Kolbeinn Ingi Björnsson
Hversu langt getur hjálpsemin farið með okkur?

1-HG

Höf: Kristján Gauti Emilsson
Grétar finnur sig knúinn til að hafa samband við gamla bekkjarfélaga
eftir að hafa fengið átakanlegar fréttir frá lækninum.

Ég meinti vel!

Höf: Ólafur Freyr Ólafsson
Vinir horfa á box. Einn er ekki að skemmta sér og er spurður hvað
ami að. Svarið, sem hann gefur, mun koma þér á óvart.

Grande Amore vol. 3
Höf: Tjörvi Lederer

Þegar spæjari neyðist til þess að yfirgefa landið, stendur kona hans
frammi fyrir sinni stærstu ákvörðun.

Mamma

Höf: Erla Ösp Hafþórsdóttir
Ung kona verður ólétt í blóma lífsins og þarf að glíma við það sem
því fylgir.

Klofinn

Höf: Guðgeir Óskar Ómarsson
Myndin fjallar um fyrrverandi lögreglumann. Hann missti vinnuna
vegna persónulegs ástands. Hann er geðklofi. Einn daginn mætir
hann óvænt aftur til vinnu og fer strax í yfirheyrsluherbergið. Sjón er
sögu ríkari

Hálfsárshefnd
Höf: Óskar Þór Hauksson

Einn maður, eitt markmið, er hefndin þess virði ?
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kynningarmyndir – 2. önn

allar deildir

		

Which Wolf do you Feed?
Höf: Sjafnar Björgvinsson

A humble Shaman goes to meditate in a forest. What will he
discover in himself?

myndir án orða 2. önn

skapandi tækni

Breakfast

Höf: Ari Ebenezer Guðmundsson

Maður fær sér kaffi. Sest í stofuna þar sem konan stendur
og segir ekkert. Drekkur kaffið og vape-ar. Stendur upp og
labbar burt frá konunni og hún grætur.

Morgunmatur

Höf: Arnar Már Jónmundsson

Myndræn lýsing á ljóðinu “Breakfast”

26

myndir án orða 2. önn

skapandi tækni

Breakfast

Höf: Ágúst Stefánsson

Maður vaknar við að eiginkonan fer út úr húsi. Við tekur barátta við
að halda daglegu lífi áfram.

Déjeuner Du Matin

Höf: Elís Kjaran Friðfinnsson

Þessi klassíska mynd upp úr ljóðinu

No Words

Höf: Róbert Magnússon

Heimilisofbeldi er ekkert grín og gerist oftar en við
gerum okkur grein fyrir, hvort það er líkamlegt eða
andlegt.
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heimildarmyndir 2. önn

Handrit / leikstjórn

Blóð, Sviti og Derby

Höf: Inga Óskarsdóttir

Heimurinn í kringum jaðaríþróttina hjólaskautaat (roller derby)
er stór þó svo að fáir Íslendingar kannist við hann. Stelpurnar
í hjólaskautaliðinu Ragnarökum æfa sig fyrir heimaleik gegn
þýska liðinu Monster Maniacs.

Bakpokinn

Höf: Ísak Þór Ragnarsson

Bróðir minn fór í bakpokaferðalag í 3 mánuði og fáum
við smá innsýn í ferðalag hans og hvað hann upplifði
í þessari ferð. Af hverju hann fór og er þetta eitthvað
sem hann mælir með fyrir aðra.

Afleyðing altarisgöngunnar

Höf: Kolbeinn Ingi Björnsson

Afleiðing altarisgöngunnar. Úlfar Þormóðsson er síðasti maður
landsins til vera dæmdur fyrir guðlast. Hann var kærður fyrir klám
og guðlast fyrir myndir og pistil sem Spegillinn gaf út árið 1983.
Spegilsmálið fræga lifir enn í minningu eldra fólks, hvort sem það
var með eða á móti dóminum og minnir unga fólkið hvað það er
stutt síðan kirkjan var í mikilli valdastöðu.
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heimildarmyndir 2. önn

Handrit / leikstjórn

Kleinuhringur

Höf: Kristján Gauti Emilsson

Emil ætlar í leiðangur til að finna besta
kleinuhringinn á Íslandi.

Vetrarólympíuleikar karlaklúbbsins
Pulsan 2016

Höf: Ólafur Freyr Ólafsson

Tíu karlar, Tvö lið, Tveir fyrirliðar. Einn bikar!

Reykjavíkurnætur

Höf: Tjörvi Lederer

Mynd af borg í svefni.
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Stuttmyndir – 3. önn

			

leikstjórn / framleiðsla

Fiðringur

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir
Tvö pör ganga í gegnum Ikea, hjón og tvær stelpur. Ætli
gærkvöldið hafi breytt lífi þeirra?

Look back and you are dead
Höf: Birgir Hrafn Birgisson
Díana er nýja stelpan í hóp af stelpum og henni er síðan strítt með
draugasögu í partýi. Þegar hún fer heim, áttar hún sig fljótt á því að
sagan sem hún heyrði gæti verið sönn.

C-Vítamín

Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir
Tvær ungar stelpur halda tombólur sem þær segja vera til styrktar
langveikum börnum. Í raun eru þær að hirða peninginn sjálfar til
að kaupa það sem þær eru sólgnar í, C-vítamín freyðitöflur. En það
færist babb í bátinn þegar gömul kona fer að skipta sér af söfnuninni..

SKUGGAENGLAR
Höf: Halldóra Guðjónsdóttir
Innri Ófreskjan, skuggi sem læðist, tekur og stjórnar. Í huga allra leynist
og bíður... eftir að ná þér.

Brottför

Höf: Hákon J. Helgason
Í nóvember árið 1993 voru allir landsbúar að leita en fundu ekkert.
Einn maður bjó yfir meiri upplýsingum. Hvað er það sem hann vissi
og hvað fann hann?

Vaka

Höf: Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir
Vaka hrekkur upp af hræðilegum draumi. Hennar bíður þó óvæntur
glaðningur og í kjölfarið fer hún að undirbúa dásamlega kvöldstund. Eitthvað er þó skringilegt við þetta allt saman...

FALSKAR NÓTUR
Höf: Tómas Víkingsson

Alex fær óvænta heimsókn frá æskuvini sínum, Jóhanni, sem hefur
ekki látið sjá sig í 5 ár eftir að hann fann frægð sína og frama í
raftónlistargerð. Jóhann virðist ólmur vilja tengjast aftur gamla
félaga sínum sem fyrst og dregur hann með sér upp í sumarbústað. Þegar Alex vaknar næsta dag og finnur meðvitundarlausa
blaðakonu (Emmu) inniá klósetti, byrjar hann að gruna að Jóhann
hafi eitthvað óhreint í pokahorninu.
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Hugi

Höf: Örvar Hafþórsson
Hugi er tíu ára, hann er líka einhverfur. Hugi sér heiminn öðruvísi en
aðrir. Hann er að fara að eiga mjög atburðarríkan dag.

Stuttmyndir – 3. önn

			

handrit / leikstjórn

Þér er boðið

Höf: Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Hver elskar ekki að eiga afmæli? Hverjum finnst ekki gaman að
bjóða öllum sínum nánustu og halda upp á afmælið sitt? Það er
engin undantekning með Berglindi, hún getur ekki beðið eftir að
halda uppá afmælið sitt.

Núll Núll 9
Höf: Daði Einarsson
Þegar ungur strákur kemur heim til sín, bíður hans afskorinn putti á
eldhúsborðinu.

Fyrir Friðriku
Höf: Emil Alfreð Emilsson

Það eina sem Davíð þráir, er að giftast Friðriku sinni, en til þess
þarf hann fyrst að sigrast á föður hennar. Byggt á sannsögulegri...
Biblíusögu.

A park, a man and a hot
dog seller
Höf: Gretta-Garoliina Sammalniemi

A man and a boy, both stuck in their beds in a hospital room. What
brings them together and sparks a friendship is the view through a
window.

Óla Geirs Kviða
Höf: Matthías Bragi Sigurðsson

Óli Geir þarf að komast heim í grillveisluna sína þar sem nágranni
hans er að reyna stela kærustunni af honum og taka stjórnina á
veislunni. Ferðin heim reynist honum hið erfiðasta verkefni þar sem
fíkniefnadólgur, tálkvendi og óðir hundar standa í vegi fyrir honum.

Góða nótt Finnur
Höf: Nína Petersen

Hvað gerir maður þegar morðingi gengur laus um húsið og leitar
að þér? Felur sig undir rúmi auðvitað. Nú er best að hafa hljótt.
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handrit / leikstjórn

			

Þrymskviða
Höf: Sölvi Andrason

Þrumuguðinn Þór dansar fyrir tilverurétti sínum í danskeppni og
hamarinn Mjölnir er orðinn að vasadískói.

Mamma ætlar að sofna
Höf: Vala Ómarsdóttir

Mamma ætlar að sofna er 10 mínútna stuttmynd byggð á samnefndu ljóði eftir Davíð Stefánsson. Myndin fjallar um móður og
dætur hennar tvær. Móðirin gengur í gegnum erfiðleika sem hún
reynir að halda frá dætrum sínum. Byrði hennar leggst þó ómeðvitað á systurnar tvær.

Einar
Höf: Vilhjálmur Ólafsson
Aðlögun á sögunni um Hachikō. Árin eru byrjuð að segja til sín hjá
Einari sem er byrjaður að tapa tíma og minningarnar hans eru það
eina sem halda honum við.
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heimildarmyndir – 3. önn

skapandi tækni

		

Afi minn

Höf: Arnar Freyr Tómasson
Heimildarmynd um afa minn. Hann segir skemmtilegar sögur um
sveitalífið í gamla daga. Hann talar einnig um hvernig lífið er í dag.

Reinar Foreman
Höf: Eyþór Örn Magnússon
Stutt heimildarmynd um unga listamannin Reinar Foreman

Meistari Orkunnar
Höf: Gunnlaugur Atli Tryggvason

Brynjúlfur hefur snúið baki við hinu venjulega lífi. Brynjúlfur lifir
kyrrlátu lífi í Heiðmörkinni og býr yfir vitnesku handan þessa heims
sem hann er tilbúinn að miðla áfram.

Gullna Hjörðin
Höf: Haukur Jóhannesson

Mynd um fjölgun ferðamanna á Íslandi og áhrif hennar

Stjómen Döff
Höf: Leszek Daszkowski

Rúdolf Kristinsson var á sjó í 45 ár. Hann er heyrnarlaus og segir
hér frá reynslu sinni á sjó.

Yoga
Höf: Stefán Mekkinósson
Litið er inn í hugarheim yoga og fríðindi þess.

Lassi

Höf: Valgerður Árnadóttir
Dagur í lífi kattarins Lassa
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skapandi tækni

			

Senn bryddir á Barða
Höf: Vigdís Eva Steinþórsdóttir

Eldstöðin Katla liggur undir Mýrdalsjökli. Íbúar í nágrenni hennar
bíða eftir að hún láti á sér kræla eftir nærri heila öld í dvala.
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Endurgerðir á senum – 3. önn

allar deildir

			

Catch me if you can
Höf: Guðný Rós Þórhallsdóttir, Ylfa Marín
Haraldsdóttir, Eyþór Örn Magnússon,
Haukur Jóhannesson, Sölvi Andrason

Endurgerð sena úr Leonardo DiCaprio smellinum Catch
me if you can.

Breaking Bad

Höf: Örvar Hafþórsson, Arnar Freyr Tómasson
Ásdís Sif Þórarinsdóttir, Daði Einarsson,
Trausti Örn Þórðarson
Vilhjálmur White gengur óttalaus inn í höfuðstöðvar
Tóta Salamanca með það eitt í huga að fá borgað fyrir
vel unnið starf.

American Psycho

Höf: Bergþóra Holton Tómasdóttir, Orri
Sigurðsson, Helga Dís Hálfdanardóttir,
Vilhjálmur Ólafsson, Guðjón Daníel Jónsson
Endurgerð senu úr myndinni American Psycho. Stundum
nægir ekki að syngja lítið lag um lífsgleðina sjálfa í brjósti
manns, né að eiga lítið gleðihús. Hvað þá ef lagið er kósí,
lítið og gæti gripið hvern sem er.

The Grey

Höf: Sólveig Kanthi Engilbertsdóttir, Stefán
Mekkinósson, Leszek Daszkowski,
Vala Ómarsdóttir, Birgir Hrafn Birgisson
Leó hefur verið á flótta frá Úlfi. Á gráum og köldum
degi við Reykjavíkurhöfn mætast augu þeirra. Uppgjör
verður óumflýjanlegt.
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Endurgerðir á senum – 3. önn

allar deildir

			

Silence of the lambs
Höf: Valgerður Árnadóttir, Tómas Víkingsson,
Jana G. Arnarsdóttir, Guðmundur, Snorri
Sigurðarson, Emil Alfreð Emilsson
Hannibal flýr.

Fight Club

Höf: Vigdís Eva Steinþórsdóttir, Matthías
Bragi Sigurðsson, Ingibjörg Lárusdóttir,
Kristján Darri Jóhannsson
Torfi Dúngal kemst að því að hann er ekki sá sem hann
heldur að hann sé og krefst útskýringar frá besta vini
sínum sem hefur allt annað en einföld svör upp á að
bjóða.

Seventh Seal

Höf: Nína Petersen, Gunnlaugur Atli
Tryggvason, Halldóra Guðjónsdóttir,
Birgir Egilsson, Gretta-Garoliina
Sammalniemi, Bjartmar Einarsson
Peð eru til þess gerð að fórna sér fyrir drottninguna.
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fjölkamera – 3. önn

		

Leikstjórn / framleiðsla

Á TALI

Höf: Bergþóra Tómasdóttir, Guðný Rós
Þórhallsdóttir, Örvar Hafþórsson, Tómas
Víkingsson, Halldóra Guðjónsdóttir, Orri
Sigurðsson, Ingibjörg Lárussdóttir, Sólveig K.
Engilbertsdóttir, Birgir Hrafn Birgisson
Fjölkameruþáttur, matreiðsla, viðtal, tónlist, voxpop og ....

leiklist
Leikarar:
Erla Ösp Hafþórsdóttir
Guðgeir Óskar Ómarsson
Óskar Þór Hauksson
Sjafnar Björgvinsson
Aukaleikarar
Sigríður Bára Steinþórsdóttir
Sveinn Lárus Hjartarson

04 32
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Leikarar

Höfundar

Persónur

Leikstjóri

óttir
Ágústa Skúlad ar Þór

Leikstjóri
Ágústa Skúladóttir
Kennari:
Karl Ágúst Úlfsson
Leikmynd/Lýsing
Klæmint H. Isaksen

Handrit
Þáttur Móra Povich
Hlaupamaðurinn
Bye bye baby
Bælið
Matthildur
Augun lokuð
Skytturnar þrjár
Afmælið
Normelíus

Sérstakar þakkir
Hörður Sigurðsson
Leikfélag Kópavogs
Jón Guðmundur Jónsson
Brúðarkjólaleiga Katrínar

Leikmynd: n
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@kvikmynda

gudgeiroskar

Höfundur
Vilhjálmur Ólafsson
Emil Alfreð Emilsson
Gretta-Garoliina Sammalniemi
Ásdís Sif Þórarinsdóttir
Sölvi Andrason
Daði Einarsson
Vala Ómarsdóttir
Nína Petersen
Matthías Bragi Sigurðsson

Leikhúsið
Funalind 2
201 Kóp
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kvikmyndaskoli.is
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handrit í fullri lengd 4. önn		

handrit / leiklist

Arnbjörn

Höf: Eyþór Jóvinsson

Þrátt fyrir að þekkja allar fjölskyldur landsins, hefur Arnbjörn
ættfræðingur aldrei átt fjölskyldu sjálfur, fyrr en nú, að hann
leggur af stað í leit að 72 ára syni sínum.

Ævisaga
		

Höf: Teitur Magnússon

Til að bjarga ferlinum ákveður útbrunninn metsöluhöfundur að skrifa
ævisögu fyrrum rokkstjörnu en verkið og frægðardraumar hans fara
í uppnám þegar þeir verða ástfangnir af sömu konunni.

mataræði 			

Höf: Jón Bjarki Hjálmarsson

Í heimi þjökuðum af valdafíkn matreiðsluþáttastjórnenda ganga
krakkar í matreiðsluskóla í von um að verða næstu matreiðsluþáttastjórnendur. Uppátækjasöm sveitastelpa deilir ekki þeim skoðunum með jafnöldrum sínum og strýkur úr prísundinni með hjálp
gamallrar konu sem er ekki öll þar sem hún er séð.
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handrit / leikstjórn
leiknir sjónvarpsþættir

PILOT 1 - Rautt Reykjavík

Þađ sem áđur var kvöld fagnađar vegna framtíðarinnar verđur fljótlega ađ kvöldi þar sem framtíđin er í húfi. Þegar þú veist
ekki hvađ er hægt ađ gera þá þarftu ađ taka erfiđustu ákvarđanirnar.

Saga:
Tjörvi Lederer

Leiðbeinandi litgreining:
Eggert Baldvinsson

Handrit:
Tjörvi Lederer
Fannar Már Skarphéðinsson
Ísak Þór Ragnarsson

Kvikmyndataka / ljós / grip / klipping /
litgreining:
Arnar Freyr Tómasson
Gunnlaugur Atli Tryggvason
Haukur Jóhannesson
Vigdís Eva Steinþórsdóttir

Framleiðslustjóri / 1st AD /
leiðbeinandi:
Eiður Birgisson
Leikstjóri / leiðbeinandi:
Marteinn Þórsson
Tökustaðastjóri:
Guðlaug Jónsdóttir
2nd AD / aðstoð við framleiðslu:
Tómas Örn Sigurðarson
Skrifta / aðstoð við framleiðslu:
Þórdís Hulda Árnadóttir
Matarmál / aðstoð við framleiðslu:
Stefán Freyr Margrétarson
Samningar / aðtoð við framleiðslu:
Alda Rós Hafsteinsdóttir
Leikgervi:
Filippía Svava Gautadóttir
Leiðbeinandi leikmynd:
Ásta Björk Ríkharðsdóttir
Leiðbeinandi hljóð:
Kjartan Kjartansson
Hljóð / leikmynd:
Arnar Már Jónmundsson
Elís Kjaran Friðfinnsson
Róbert Magnússon
Leiðbeinandi kvikmyndataka:
Tómas Örn Tómasson

Grip aðstoð:
Sigríður Björk Sigurðardóttir
Tónlist:
www.uprightmusic.com
Leikarar:
BINNI - Kristján Darri Jóhannsson
HAFDÍS - Kristín Lea Sigríðardóttir
MATTI - Bjarki Kristjánsson
PÉTUR - Trausti Örn Þórðarson
SIGGI - Birgir Egilsson
Aukaleikarar:
Bjarki Hlynsson
Tæki og búnaður KVÍ:
Sigurður Kr. Jensson
Stefán Loftsson
Tækjaleiga:
KUKL
Media Rental
Sérstakar þakkir:
Bergsson mathús
Eldsmiðjan
Gryfjan veip shop
Gullöldin Sportbar
Hjördís Árnadóttir
Hjördís Einarsdóttir
Jón Hinrik Garðarsson (Jón Úri)
Kaffibrennslan
Lemon
Okkar bakarí
Poolstofan Lágmúla

Leiðbeinandi klipping:
Sigvaldi J. Kárason
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handrit / leikstjórn
leiknir sjónvarpsþættir

PILOT 2 - Rautt Reykjavík

Þađ sem áđur var kvöld fagnađar vegna framtíðarinnar verđur fljótlega ađ kvöldi þar sem framtíđin er í húfi. Þegar þú veist
ekki hvađ er hægt ađ gera þá þarftu ađ taka erfiđustu ákvarđanirnar.

Saga:
Tjörvi Lederer

Kvikmyndataka / ljós / grip / klipping /
litgreining:
Eyþór Örn Magnússon
Helga Dís Hálfdanardóttir
Leszek Daszkowski
Stefán Mekkinósson
Valgerður Árnadóttir

Handrit:
Tjörvi Lederer
Fannar Már Skarphéðinsson
Ísak Þór Ragnarsson
Framleiðslustjóri / 1st AD /
leiðbeinandi:
Anna Katrín Guðmundsdóttir

Grip aðstoð:
Nanna Grettisdóttir
Tónlist:
Ívar Páll Jónsson

Leikstjóri / leiðbeinandi:
Þorsteinn Gunnar Bjarnason

2nd AD / aðstoð við framleiðslu:
Nína Björk Gunnarsdóttir

Leikarar:
BINNI - Guðmundur Snorri Sigurðarson
HAFDÍS - Ylfa Marín Haraldsdóttir
MATTI - Guðjón Daníel Jónsson
PÉTUR - Bjartmar Einarsson
SIGGI - Þorvaldur Davíð Kristjánsson

Skrifta / aðstoð við framleiðslu:
Arnór Daði Gunnarsson

Aukaleikarar:
Rannveig Elsa Magnúsdóttir

Matarmál / aðstoð við framleiðslu:
Katla Sólnes

Tæki og búnaður KVÍ:
Sigurður Kr. Jensson
Stefán Loftsson

Tökustaðastjóri / matur:
Ágúst Þór Hafsteinsson

Samningar / aðtoð við framleiðslu:
Sindri Sigurðarson

Tækjaleiga:
KUKL
Media Rental

Leiðbeinandi leikmynd:
Ásta Björk Ríkharðsdóttir

Sérstakar þakkir:
Brauð & Co
Eldsmiðjan
Jón Hinrik Garðarsson (Jón Úri)
Mandí
Mosfellsbakarí
Rolf Johansen & Company
Tokyo Sushi

Leiðbeinandi hljóð:
Kjartan Kjartansson
Hljóð / leikmynd:
Ari Ebenezer Guðmundsson
Ágúst Stefánsson
Leiðbeinandi kvikmyndataka:
Jonathan Neil Devaney
Leiðbeinandi klipping:
Sigvaldi J. Kárason
Leiðbeinandi litgreining:
Eggert Baldvinsson
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kínema

Ávarp formans nemendafélags kví

æru samnemendur og starfsfólk. Enn ein frábær
önn í Kvikmyndaskóla Íslands er nú að líða undir
lok.								
					
Í byrjun skólaárs fylltist skólinn enn á ný af upprennandi
kvikmyndagerðarfólki og í fyrsta sinn er alþjóðleg deild í
skólanum. Stjórn Kínema krækti í þrjá nýja liðsfélaga: Öldu
Rós, Elfar Þór og Juan Albarrán.				
Mánudagsmyndir héldu áfram undir stjórn Vilhjálms Ólafssonar og Grettu Sammalniemi. Gestir mánudagsmynda
þessa önnina voru: David Marconi, handritshöfundur,
Sigurður Anton Friðþjófsson og okkar eini sanni Hrafnkell Stefánsson. Mánudagsmyndir færðu sig yfir í nýtt sýningarherbergi skólans,
Draumalandið. Draumalandið innheldur glæsilegan sjónvarpsskjá sem Andri Snær
Magnason gaf skólanum.
Fyrsta Streetball mót skólans var haldið í september. Bergþóra og Örvar eiga mikið
hrós skilið fyrir frábært mót sem vonandi verður fastur liður í félagslífsstundaskrá
nemenda. Liðið Two and a Half men(Kristján Gauti, Ísak Þór og Ólafur Freyr) bar
sigur úr býtum eftir æsispennandi úrslitaleik í rigningu við Skrifturnar Þrjár (Vilhjálmur Ólafsson, Sölvi Andrason og Örvar Hafþórsson).					
												
Nína ratleikjaséní skipulagði ratleik með kvikmyndaívafi. Æsispennandi leikurinn
fór fram í miðbæ Reykjavíkur en nemendur fóru á kostum í túlkunum sínum á
hinum ýmsu kvikmyndum. Minnisstætt er þegar Vilhjálmur fékk draumahlutverkið
sitt sem Johnny úr kvikmyndinni The Room. Hann flutti línuna You’re tearing me
apart, Lisa! á glæsilegan hátt fyrir utan Hörpuna og uppskar lófaklapp og húrrahróp áhorfenda. Lið 1 (Watch Out For The Glacier My Mate From Iceland and All
Around the World So Dont Be Tired) og 3 (Team Tenticles) voru jöfn að stigum
undir lok keppninnar en lið 1 stóð uppi sem ratleikjameistari skólans þar sem lið 3
fékk refsipunkta fyrir að skila sér of seint.							
												
Kínema stóð að sjálfsögðu fyrir kvikmynda Pub Quiz þar sem Jonni tók að sér hlutverk spyrils. Þar vann Quiz all over your Face fyrir besta nafn og Love stars fyrir
bestu svörin.												
												
Í lok október héldum við upp á hrekkjavöku á Dubliner. Alda, Juan og Katla umbreyttu staðnum með hryllilegum skreytingum sem ásækja nemendur í draumum
þeirra enn þann dag í dag. Verðlaun voru veitt fyrir besta búning. Þetta árið fór
titillinn til Ragnars Bollasonar sem hafði lagt blóð, svita og tár í búninginn sinn.
Þær óheppnu sálir sem mættu ekki í búningi fengu gerviblóð, sem samsvaraði
blóðmagni ungbarns, í andlitið. Síðastliðinn mánuð hafa nemendur verið með nefin
djúpt sokkin ofan í tölvuskjái skólans að vinna að lokaverkefnum þessarar annar. Nú
er loks komið að uppskerunni.									
													
			
Fyrir hönd Kínema vil ég þakka fyrir liðna önn og við óskum tilvonandi útskriftarnemum innilega til hamingju með áfangann.							
Komum okkur nú vel fyrir í sætunum okkar og njótum uppskerunnar.			
												
Guðný Rós Þórhallsdóttir
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til hamingju

útskriftarnemar
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