ÚTSKRIFT
VOR 2020

ÁVARP REKTORS / DEAN’S STATEMENT

3

LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA

5

SKAPANDI TÆKNI

6

HANDRIT & LEIKSTJÓRN

7

LEIKLIST

8

Friðrik Þór Friðriksson

Directing & Producing

Creative Technology

Screenwriting & Directing
Acting

ÚTSKRIFTARVERK / GRADUATION PROJECT
Allar deildir / All departments

MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN / 1 MINUTE FILMS: 1ST TERM
Allar deildir / All departments
KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
Allar deildir / All departments

9 - 14

16 - 19
20 - 25

TÓNLISTARMYNBÖND: 1. ÖNN / MUSIC VIDEOS: 1ST TERM
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing

26

AUGLÝSINGAR: 1. ÖNN / ADVERTISING: 1ST TERM
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing

27

MYNDIR ÁN ORÐA: 2. ÖNN / SILENT MOVIES: 2ND TERM
Skapandi Tækni / Creative Technology

28

SHOWREEL: 4.ÖNN / SHOWREEL: 4TH TERM
Leiklist / Acting

30

HEIMILDARMYNDIR: 2. ÖNN / DOCUMENTARIES: 2ND TERM
Handrit & Leikstjórn / Screenwriting & Directing

31 - 32

LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN / FINAL PROJECT: 1ST TERM
Allar deildir / All departments

34

HEIMILDARMYNDIR: 4. ÖNN / DOCUMENTARIES: 4TH TERM
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing

35

DANSMYNDIR: 4.ÖNN / DANCE FILMS: 4TH TERM
Leiklist / Acting

36

STUTTMYNDIR: 2. ÖNN / SHORT FILMS: 2ND TERM
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing

37

ENDURGERÐAR SENUR: 3. ÖNN / REMADE SCENES: 3RD TERM
Allar deildir / All departments

38

HEIMILDARMYNDIR: 3. ÖNN / DOCUMENTARIES: 3RD TERM
Skapandi Tækni / Creative Technology

39

LEIKSÝNING / THEATRE PRODUCTION
Leiklist / Acting

41 - 42

HANDRIT Í FULLRI LENGD / FULL FEATURE FILM SCRIPT
Handrit & Leikstjórn / Screenwriting & Directing

43

ÁVARP KÍNEMA / STUDENT ASSOCIATION KÍNEMA

44

ÁVARP NÁMSSTJÓRA / HEAD OF STUDIES STATEMENT
Hrafnkell Stefánsson

45

ÁVARP REKTORS
/ DEAN’S STATEMENT

Kæru nemendur og starfsfólk.

Dear students and staff.

Þegar þýski leikstjórinn Werner Herzog
kom hingað til lands 1977 þá var hér nánast
engin kvikmyndagerð. Á blaðamannafundi,
sem hann hélt, var hann spurður af Steinunni
Sigurðardóttur rithöfundi hvort hann teldi
að hér á landi myndi þrífast alvarleg, þjóðleg
kvikmyndagerð. Hann svaraði því á þá leið
að svo myndi ekki gerast því hér ríkti of
mikið góðæri, hann væri t.d. nýkominn frá
Perú og á götum höfuðborgarinnar, Lima,
ríkti svo mikill sársauki, að þaðan byggist
hann við að kæmu heiðarlegar kvikmyndir
í framtíðinni. Þá stóð undirritaður upp og
sagði “ Sorry, Mr Herzog, but we have the
pain on the brain”.

When German director Werner Herzog
came to Iceland 1977, there was almost no
filmmaking. At a press conference he held,
he was asked by Steinunn Sigurðardóttir the
writer whether he thought that in Iceland
there could be a serious national cinema. He
replied that it would not happen because
here was too much goodness, for example;
he had recently visited Peru and on the
streets of Lima the capital, there was so
much pain, from which he expected honest
films in the future. Then I stood up saying
“Sorry, Mr. Herzog, but we have the pain on
the brain.”
History has shown that we now have a lot
of filmmakers who have relieved the pain
that comes with having an idea in mind and
releasing it to the cinema. However, it will
not be said that we have been spoilt by the
government in terms of funding. These films
have been made almost voluntarily and cost
a lot of sacrifices from the filmmakers. The
same can be said about our school, but now
it is important for us to see a brighter time.
It is therefore my hope that together we can
make a good school even better. Because
we are competing on the big stage and with
the best like our football players.

Sagan hefur svo sannað að við eigum nú
margt kvikmyndarfólk sem hefur losað sig
við sársaukann sem því fylgir að ganga
með hugmynd í hausnum og losað sig við
hana uppá hvíta tjaldið. Það verður þó
seint sagt að við höfum verið ofdekruð
af stjórnvöldum hvað fjármagn varðar.
Þessar myndir hafa verið gerðar nánast í
sjálfboðavinnu og kostað miklar fórnir frá
kvikmyndagerðarfólkinu. Sama má segja um
skólann okkar, en nú hyllir undir að við sjáum
fram á bjartari tíma. Það er því von mín að
við getum í sameiningu gert góðan skóla enn
betri. Því við erum að keppa á stóra sviðinu
og við þá bestu eins og fótboltafólkið okkar.
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LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA
/ DIRECTING & PRODUCING
LEIKSTJÓRN / DIRECTING
Hilmar Oddsson

FRAMLEIÐSLA / PRODUCTION
Hlín Jóhannesdóttir

This department offers a diverse, challenging
curriculum in directing and producing for film,
television and other media. During two years of
study you’ll explore the main roles and functions
of both professions through a number of practical
exercises, including short films, commercials, music
videos, documentaries and various television
formats. You’ll also receive training in screenwriting,
film grammar, the directing of actors, as well as
in the equipment and technical aspects used in
contemporary filmmaking.

Leikstjórnar- og framleiðsludeild hefur upp á að
bjóða fjölbreytt og krefjandi nám. Nemendur fá
faglega kennslu og mikla verklega þjálfun við
að þróa, framleiða og leikstýra kvikmyndaverkum
af öllu tagi. Nemandinn fær nána leiðsögn fagfólks;
framleiðenda, leikstjóra og atvinnuleikara og fær
sérstaka þjálfun í leikaraleikstjórn.
Leikstjórn er önnur aðalnámsgrein deildarinnar.
Nemendum er kynnt starf leikarans og annarra
náinna samstarfsmanna leikstjórans, eins og
myndatökumanni, leikmyndahönnuði, hljóðhönnuði
ofl. og fá þannig reynslu til að þroskast sem
leikstjórar, þ.e. listrænir yfirmenn kvikmyndaverka.
Námið gefur nemendum einnig góða innsýn í
hlutverk og verkefni framleiðandans og kynnir fyrir
þeim ýmis stöðugildi í framleiðslu og hver ábyrgð
hvers hlutverks er. Leikstjórnarþjálfunin er markviss
og stýra nemendur nokkrum verkefnum á hverri
önn, ýmist í samvinnu eða upp á eigin spýtur.

The goal of the curriculum is to provide students
with a solid understanding of the fundamentals of
filmmaking and the skills required in constructing
visual narratives. You’ll learn how to break down
a script, stage it for the camera, and communicate
with and block actors. You’ll learn what’s involved
in producing for film and television and about
the nature and structure of both industries. You’ll
learn how a film set is run, and the importance of
cooperation, discipline and professional working
methods. At the same time, we’ll encourage you all
the while to take risks, be creative and develop your
unique voice as a storyteller.
At the end of two years, you’ll have acquired not
only a new set of skills but a rich portfolio of your
own work, which will serve as your calling card as
you enter into the challenging but exciting world
of filmmaking.

Markmiðið er að við útskrift sé nemandi fær um að
gera eigið kvikmyndaverk og hafi góðan skilning á
grundvallarlögmálum kvikmyndagerðar. Mikilvægt
er að nemendur læri að vinna vel saman en séu engu
að síður sjálfstæðir og vandvirkir.
Atvinnutækifæri eru fjölbreytt að loknu námi og
þeim fer fjölgandi þar sem þekking á myndmiðlum
og kunnátta í leikstjórn og framleiðslu verður æ
verðmætari. Námið er fyrst og fremst verklegt.
Hver nemandi vinnur stuttmyndir, auglýsingar,
tónlistarmyndbönd,
heimildamyndir,
leikna
sjónvarpsþætti og skemmtiþætti af ýmsum toga.
Nemendur eru teknir inn í deildina á hverju misseri
og valdir með sérstökum inntökuviðtölum. Leitað er
eftir leiðtogum með sterka sýn, skipulagshæfileika
og listræna taug. Við deildina starfar fjöldinn allur
af leiðbeinendum og kennurum sem hefur það
markmið að miðla af þekkingu sinni og reynslu.
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SKAPANDI TÆKNI
/ CREATIVE TECHNOLOGY
KVIKMYNDATAKA /
CINEMATOGRAPHY
Tómas Örn Tómasson

KLIPPING / EDITING
Davíð Alexander Corno

HLJÓÐ / SOUND
Kjartan Kjartansson

Skapandi tækni skiptist í fjögur grunnfög;
kvikmyndatöku, klippingu, hljóð og það sem
við höfum kosið að kalla myndbreytingu (vfx eða
myndbrellur og litaleiðréttingu) . Þetta er nýjung í
námsframboði skólans og markmiðið er að mæta
ýtrustu kröfum nútímakvikmyndagerðar, þar sem
tölvan leikur æ stærra hlutverk.
Jafnframt
sækja
nemendur
stoðáfanga
í
leikmyndagerð, listasögu, og ljósmyndun. Einnig
eru
sameiginleg
kjarnafög:
kvikmyndasaga,
grunntækninámskeið og myndræn frásögn.
Á tveimur námsárum fara nemendur í gegnum
fjöldann allan af verkefnum; heimildarmyndir,
kynningarmyndir, stuttmyndir, endurgerð á senu,
ljóðrænar myndir án orða, leikið sjónvarpsefni í
samstarfi við fagfólk og loks útskriftarverk í formi
stuttmyndar. Þá eru ótalin fjölmörg verkefni sem
nemendur taka þátt í utan sinnar deildar.
Leiðir að loknu námi eru fjölbreyttar. Margir hefja störf
innan íslenska kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðarins á
meðan aðrir hefja sinn eigin rekstur eða halda utan
til framhaldsnáms. Atvinnumöguleikar eru góðir.

MYNDBRELLUR / VISUAL
EFFECTS
Kristján Kristjánsson

The curriculum of this department explores
the practical aspects of filmmaking with special
emphasis on cinematography, editing, sound design
and visual effects. Additional instruction is given in
the fields of production design, special effects and
colour correction.
The school’s equipment rental offers a wide range
of professional equipment from the biggest names
in the business (Arri, Matthews, Canon, Kinoflo etc).
Students begin familiarizing themselves with Canon
DSLR cameras and 3-point lighting. As they develop
their skills as film makers, their equipment lists
become more complex, our equipment manager
does his best to answer the needs of the student,
acquiring equipment we currently don’t hold from
our fellow equipment rentals; Kukl, Luxor and
MediaRental.
We’re looking for applicants who demonstrate
both creativity and a strong interest in the above
technical disciplines. All incoming students are
expected to have excellent computer skills.
At the end of their studies our students graduate
with the title “Filmmaker - Specializing in Creative
Film Technology” and will have acquired the skills
and qualifications to work in film and television
production and related fields.

Nám við Kvikmyndaskóla Íslands er góður
undirbúningur fyrir störf í öllum þáttum
kvikmyndagerðar. Nálgist nemandi námið af metnaði
og samviskusemi uppsker hann ríkulega.
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HANDRIT & LEIKSTJÓRN
/ SCREENWRITING & DIRECTING
HANDRIT Í FULLRI LENGD
Gunnar B. Guðmundsson

Handrits- og leikstjórnardeildin býður upp á
fjölbreytt og krefjandi nám fyrir þá sem vilja
skrifa og leikstýra sínum eigin handritum.
Deildin býður upp á metnaðarfullt nám þar sem
nemendur þurfa að vinna að mörgum handritum
samhliða, ásamt því að leikstýra stuttmynd eftir
eigin handriti í lok hverrar annar.
Áherslusvið deildarinnar, eins og nafnið getur til
kynna, eru handrit og leikstjórn. Deildin hentar mjög
hugmyndaríkum einstaklingum með góða ritfærni
og getu til að miðla hugmyndum sínum..

TEGUNDIR HANDRITA
Ottó Geir Borg

LEIKSTJÓRN / DIRECTING
Hilmar Oddsson

Í handritsgerð fá nemendur kennslu í öllum helstu
tegundum handritsgerðar, allt frá stuttmyndum,
sjónvarpsþáttum og heimildarmyndum til kvikmynda
í fullri lengd og fá tækifæri til að spreyta sig á og
öðlast reynslu í skrifum á þessum margvíslegu
formum.

This department offers a versatile and creative
course of study in the fields of writing and directing
for the screen. You’ll learn various methods for
developing your ideas and writing scripts for feature
films, shorts, television and other visual media.
You’ll also receive extensive training in directing
your own scripts as well as those of others.
The curriculum lays the necessary foundation for
you to become an author in the field of filmmaking.
Graduating students from the department receive
a diploma with the title “Filmmaker – With Special
Concentration in Writing and Directing”. With this
training and knowledge our alumni are prepared
for jobs with film production companies, television
broadcasters, advertising agencies and publishing
companies, among others.
We’re looking for very creative individuals who
have both the talent and the enthusiasm to tell
stories through visual means.

Leikstjórn er önnur aðalnámsgrein deildarinnar.
Nemendum er kynnt starf leikarans og annarra
náinna samstarfsmanna leikstjórans, eins og
myndatökumanni, hljóðhönnuði ofl. og fá þannig
reynslu til að þroskast sem leikstjórar, þ.e. listrænir
yfirmenn kvikmyndaverka. Einnig er veitt markviss
þjálfun í myndrænni frásögn, leikstjórn eigin
handrita og annarra..
Markmið námsins er að við útskrift hafi nemandinn
öðlast góðan skilning á grundvallarlögmálum
kvikmyndagerðar og sé fær um að vinna sjálfstætt
að eigin kvikmyndaverkum, sem leikstjóri,
handritshöfundur eða hvoru tveggja. Við viljum fá
inn nemendur með listræna sýn og mikinn metnað og
skila þeim í bransann sem heilsteyptum höfundum..
Að loknu námi bíða nemenda fjölbreytt
atvinnutækifæri í heimi sem kallar í vaxandi
mæli á efni í myndformi. Hér er um að ræða störf
hjá
kvikmyndafyrirtækjum,
sjónvarpsstöðvum,
auglýsingastofum, útgáfufyrirtækjum og víðar.
Kennarar og leiðbeinendur deildarinnar eru starfandi
handritshöfundar, leikstjórar, framleiðendur og
annað reynslumikið fagfólk úr kvikmyndabransanum.
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LEIKLIST
/ ACTING

This department teaches the basic techniques
and methods of acting for stage and screen. We
encourage our students to explore their individual
creativity and place special attention on dance,
physical expression and singing.

LEIKUR & HREYFING /
ACTING & MOVEMENT
Kolbrún Björnsdóttir

LEIKUR & RÖDD /
ACTING & VOICE
Þórey Sigþórsdóttir

LEIKLIST / ACTING
Rúnar Guðbrandsson

Leiklistardeild Kvikmyndaskóla Íslands býður
upp á krefjandi list- og fagnám sem þjálfar
öguð vinnubrögð leikarans fyrir kvikmyndir og
sviðslistir.
Mikil áhersla er lögð á líkamsbeitingu, raddþjálfun,
söng og líkamsmeðvitund til að finna styrkleika
hvers og eins. Nemendur hljóta þjálfun í að leika í
kvikmyndum og öðrum myndmiðlum undir leiðsögn
skapandi listamanna úr röðum leikara, leikstjóra,
söngvara, dansara og kvikmyndagerðarmanna
sem starfa við list sína og tengja nemendur við
listasamfélagið.
Nemendur þjálfa grunntækni í listsköpun leikarans
og einnig undirstöðuatriði kvikmyndagerðar,
handritsgerðar,
framleiðslu,
kvikmyndatöku,
hljóðvinnu, klipps og eftirvinnslu. Sérstaða
þessarar leiklistardeildar er að nemendur hljóta
víðtæka þjálfun í að leika í kvikmyndum og öðrum
myndmiðlum í hópvinnu með öðrum deildum
skólans.
Leiklistardeildin er krefjandi tveggja ára nám og
markmiðið er að nemendur fái að blómstra og
dafna í skapandi og öruggu umhverfi. Tekið er inn
í deildina tvisvar á ári og eru nemendur valdir með
inntökuprófum og viðtölum.

Our curriculum provides a solid foundation for
either an acting career in film, television or on the
stage, or continuing a drama or filmmaking degree
elsewhere. As opposed to many drama and acting
programs we emphasize acting for the camera,
which gives our students the opportunity to learn
the basics of film production as well since they
work on many film projects over the course of their
studies.
Our program offers challenging professional
training of the highest standard in the art of acting.
You will practice the craft of acting and learn
the fundamentals of filmmaking by working in
teams with students of other departments in the
school. This cooperation runs side by side with the
acting studies throughout all four semesters. Our
instructors are actors, directors, singers, dancers
and filmmakers who come from a wide variety of
backgrounds and experiences.
You will graduate from our program with a solid
understanding of the professional actor’s working
methods and obligations and with the selfconfidence and independence of a mature creative
artist. Whether you go on to become a professional
actor or filmmaker or decide to continue your
studies elsewhere, you will have built a valuable
network of contacts starting right here at school,
from your fellow students in all departments to a
long list of talented, creative instructors.

Leiklistardeildin er ákjósanlegur valkostur fyrir
ungt fólk sem hefur áhuga á skapandi og krefjandi
starfi leiklistarinnar og er góður grunnur fyrir störf í
kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð, sviðslistum eða
fyrir framhaldsnám á einhverju sviði listgreinarinnar.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
ÞEGAR ÞÚ ERT TILBÚINN
Andri Már Enoksson
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing

Anton lifir í draumalykkju, þar sem
hans versti ótti sækir á hann í tíma
og ótíma. Til þess að yfirstíga ótta
sinn verður hann að takast á við það
sem hann óttast mest.

Arnar Dór Ólafsson
Skapandi tækni / Creative Technology
Óttar Andri Óttarsson
Skapandi tækni / Creative Technology
Sigurður Pétur Jóhannsson
Skapandi tækni / Creative Technology
Tristan Theodórsson
Leiklist / Acting
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
HART MÆTIR HÖRÐU
Ungur strákur verður sér út um
fölsuð skilríki og fer út á lífið með
vinum sínum. Ungur faðir reynir að
laga flókin fjölskyldumál á meðan
glæpakóngur þrýstir á skuld hans.
Misskilningur hrindir af stað blóðugri
atburðarás. Gúmmítöffarar spila sig
stóra. Hart mætir hörðu.

Hörður Skúlason
Leikstjórn & Framleiðsla / Directing & Producing
Dagur Valgeir Sigurðsson
Skapandi tækni / Creative Technology
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
???????
????????????????????

Arnar Már Vignisson
Handrit & Leikstjórn / Screenwriting & Directing
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
JÖKULL
Axel Frans Gústavsson
Handrit & Leikstjórn / Screenwriting & Directing

Eftir tilraun til sjálfsvígs leggst Jökull inn
á geðheilbrigðisstofnun. Þar inni glímir
hann við eigin vanlíðan og vantraust á
kerfið sem á að hjálpa honum til bata.
Einnig kynnist hann öðrum sjúkling á
stofnunni, Kötlu. Klók og áhugaverð
stelpa sem ögrar sýn Jökuls á lífið.

Ingvar Örn Arngeirsson
Leiklist / Acting
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
148
Hildur Sigurðardóttir
Leiklist / Acting

Selma og Íris vakna í kjallaraherbergi
án þess að vita afhverju eða hvernig
þær enduðu þar inni. Þær þurfa að
stóla á hvor aðra í gegnum erfiða
tíma og aðstæður. Þær komast svo að
því að ekki er allt sem sýnist.

Telma Hlíf Ragnarsdóttir
Leiklist / Acting
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
GLEYMDUR
Arnþór er venjulegur maður sem lifir
sínu venjulega lífi þar til að skrýtnir
hlutir sem hann getur ekki útskýrt fara
að gerast við hann og telur hann sig
vera að missa vitið. Kemur í ljós að
hann býr yfir leyndarmáli sem er að
brjótast upp á yfirborðið.

Benjamín Fannar Árnason
Leiklist / Acting
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MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN / 1 MINUTE FILMS: 1ST TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SKONN HVAÐ?
Ágúst Þór Ámundason
Bifvélavirkjar sem bulla að fávísum viðskiptavin hvað er að
bílnum sem hún kom með.

ÚT
Árni Bernhard Vignisson
Strákur vaknar heima hjá stelpu og þarf að drífa sig og
læðast út. hann hoppar í fötin og læðist fram. þegar hann
klæðir sig í skónna þá lætur hann lyklana frá sér og labbar
út. Kominn út fattar hann að lyklarnir gleymdust inni.

YOU SNOOZE YOU LOSE
Auður Eva Ásberg Auðunsdóttir
“Myndin fjallar um konu á fertugsaldri sem er haldin ótta
um að bregðast sjálfri sér og samstarfsfólki. Hvað gæti
hugsanlega gerst ef hún svæfi yfir sig?”

DEIT
Birta Nótt Sara Salvamoser
Ung kona og ungur maður á fyrsata deiti, allt virðist ganga
vel, konan er hinsvegar ekki sérlegaa ánægð með deitið.

GRÍMA
Daði Lárusson
Baldvin er strákur sem virðist vera mjög venjulegur en
er það í raun ekki. Balli eins og hann er kallaður, er fræg
samfélagsmiðlastjarna á íslandi. Þegar Balli er ekki heima
hjá sér, þá er hann sprautufíkill.
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MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN / 1 MINUTE FILMS: 1ST TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

AÐ LÁTA VAÐA
Daníel Ómar Hauksson
Stuttmynd um strák sem hefur fallið niður um nokkra bekki sem fær
sér óvart mjólk í morgunverðinn þegar hann er með laktósaróþol, og
nýji afleysingjarkennarinn sem hann er hrifin af er að byrja og hann
má alls ekki gera sér að fífli...

KEÐJUSTUND
Erna Soffía Einarsdóttir
Ung kona situr hjá ungum strák og gefir honum ráð
varðandi framtíðina. Strákurinn litar mynd og hlustar.
Ekki er allt eins og manni sýnist.

MISTÖK
Hannes Einar Einarsson
Myndinn fjallar um lítil mistök sem óþolimóður listamaður
gerir í listaverki sýnu sem verður til þess að hann gerir en
stærri mistök.

GLUGGINN
Hjördís Rósa Ernisdóttir
Stutt hryllingsmynd um konu sem er ein heim, og eitthvað
skuggalegt gerist.

MINNINGAR
Jón Þór Jakobsson
Snýst um mann sem er á leiðinni heim til konuna sína með
rósir og konfekt, lendir í bílslysi á leiðinni heim. Konan
hans situr úti með hundinn þeirra og minnist góðu tímana.
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G R A D U AT I O N S P R I N G 2 0 2 0

MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN / 1 MINUTE FILMS: 1ST TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SKELLUR
Kristján Pétur Jónsson
Skellur fjallar um 10 ára stelpu, ofbeldisfulla pabba hennar
og móður. Einn daginn setur pabbinn líf mömmunar í
hendur stelpunar.

BIÐ
Nikulás Hansen Daðason
Biðin er ýmisleg. Fólk bíður eftir strætó, fríinu, einkunnum, börnum,
útilegum, sunnudagsmessum, jólakettinum, nýju eldhússtóla línunni í IKEA,
og já jafnvel nýju TikToki frá user505429517019, en hann er betur þekktur
sem Kyle. Bið mannsins við strætó skýlið á Stokkseyri er þó af öðrum toga.

FINNUR
Svava Óskarsdóttir
Myndin er um Finn, miðaldra mann sem er upptekinn af
dánartilkynningum.

POKER
Thelma Lind Þórarinsdóttir
Ung kona situr og les tarot spil fyrir sjálfa sig. Spilin segja henni að
framtíð hennar og fortíð munu einkennast af hennar eigingirni og
miklum missir og hamförum í lífi hennar í kjölfar þess. Hún reynir
að breyta eigin örlögum sem verður til þess að hún er tekin af lífi.
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G R A D U AT I O N S P R I N G 2 0 2 0

MÍNÚTUMYNDIR: 1. ÖNN / 1 MINUTE FILMS: 1ST TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SAMBANDSSLIT
Tómas Sveinsson
minutumynd tómasar. ???

MOM HAS GONE
Valeriya Zhygulyova
A woman is at school. She gets a coffee at the cafeteria and there is
a clock on the wall which suddenly goes backwards. She travels back
in time and sees her mother who died 10 years ago. She hugs her
and wakes up. She realizes it was just a dream.

SEINN
Vigfús Ólafsson
Jón er með kvíða yfir því að mæta seint í skólann. Samt
er hann í stanslausum vanda með að vakna ekki við
vekjaraklukkuna sína.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SILFUR EGILS
Alexander Þórólfsson
Tveir bræður keppast um fund á fjarsjóð. þeir mætast báðir á
hálendinu þar sem þeir báðir telja fjarsjóðinn grafinn.

12 VIKUR
Ásthildur Teitsdóttir Bjarman
12 vikum eftir nauðgun kemst Fanney að því að hún
sé ólétt eftir nauðgara sinn. Tilraun til að sýna áfall og
minningar í slíku hugarástandi. Upprunalegur innblástur
kom frá Kulishov effect.

HÖRUNDSSÁR
Birta Rut Tiasha Sigfúsdóttir
5 vinir spila saman ogsmátt og smátt fara hlutirnir úr
böndunum. Þegar mismunandi persónleikar eru saman
getur margt gerst.

BLÓMABARN
Bjarki Steinn Pétursson
Sunnu er boðið í vandræðalegasta matarboð lífs síns
þegar ókunnug stelpa kynnir hana fyrir foreldrum sínum
og segir að þær séu í sambandi.

6:5-8
Elín Pálsdóttir
Ung kona sem er búin að missa alla tengingu við
raunveruleikann. Hún leyfir því hugar heiminum að taka
völd og dettur í kjölfarið í þá holu sem býður hennar.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SILFUR EGILS
Alexander Þórólfsson
Tveir bræður keppast um fund á fjarsjóð. þeir mætast báðir á
hálendinu þar sem þeir báðir telja fjarsjóðinn grafinn.

12 VIKUR
Ásthildur Teitsdóttir Bjarman
12 vikum eftir nauðgun kemst Fanney að því að hún
sé ólétt eftir nauðgara sinn. Tilraun til að sýna áfall og
minningar í slíku hugarástandi. Upprunalegur innblástur
kom frá Kulishov effect.

HÖRUNDSSÁR
Birta Rut Tiasha Sigfúsdóttir
5 vinir spila saman ogsmátt og smátt fara hlutirnir úr
böndunum. Þegar mismunandi persónleikar eru saman
getur margt gerst.

BLÓMABARN
Bjarki Steinn Pétursson
Sunnu er boðið í vandræðalegasta matarboð lífs síns
þegar ókunnug stelpa kynnir hana fyrir foreldrum sínum
og segir að þær séu í sambandi.

6:5-8
Elín Pálsdóttir
Ung kona sem er búin að missa alla tengingu við
raunveruleikann. Hún leyfir því hugar heiminum að taka
völd og dettur í kjölfarið í þá holu sem býður hennar.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

SKAÐI
Eyþór Brynjólfsson
Maður leitast eftir hefnd á þremur glæpammönnum, eftir að þeir
lömdu kærustuna hans í klessu. En glæpamennirnir vissu ekki hvern
þeir voru að gera reiðann.

ALLT ER ÞEGAR ÞRENNT ER
Fanney Edda Felixdóttir
Ung upprennandi leikkona fer í nokkrar áheyrnaprufur
með misgóðum árangri og viðbrögðum. Stutt gamanmynd
með áhrifum af raunverulegum vandamálum sem leikarar
þurfa að takast á við á hverjum degi.

ÁRU DRAUMUR
Jorgo Vougiouklakis
Morgan vaknar í draumi og mætir Emerentíönu en þau verða fljótt
viðskila. Þegar hann lendir í ógöngur í lífinu birtist hún sem ósýnilegur
bjargvættur en tíminn er á þrotum. Nú heldur hann til frelsis og við
fáum að halda í styttu sem er minning um að hann var til.

SANS LUMIER
Guðríður Hanna Sigurðardóttir
Þegar öll ljósin í lífi þínu slokkna á sama tíma hvernig heldur
þú áfram? Hversu auðvelt væri að elta ljósin og vona að þau
bíði þín á betri stað. Lífið var fullkomið þar til ljósin slokknuðu.

LE BATARD FRANCAIS (FRANSKI DÓLGURINN)
Hálfdán Hörður Pálsson
Víðfrægi ferðaþáttakynnirinn Remi Baptiste ferðast
um miðbæ Reykjavíkur í leit að skemtilegustu
túristagildrunum.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

DANSANDI
Halldór Óli Gunnarsson
Ung kona flýr undan grámygluðum veruleika borgarinnar.
Hún þráir fegurð og víðáttu náttúrunnar. Hún finnur
athvarf í skógarlundi.

TÓMLEIKI
Halldóra Harðardóttir
Ljóðræn mynd um trega og tómleika!

??????
Hörður Bjarmi Hallmundsson
??????

EKKI DÆMA MIG
Hulda Kristín Kolbrúnardóttir
Stelpa lendir í aðstæðum þar sem hún veit ekki hvað hún á að
gera. Hringir í vinkonu sína og spyr til ráða.

FJÖGURRA BLAÐA SMÁRI
Ingibjörg Jenný Jóhannesdóttir
Vandræðalegur strákur sem að lendir í allskyns skrítnum
hlutum og verður ómótsæðilegur í augum kvenna eftir að
hann finnur fjögurra blaða smára.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

DYR
Jón Bjarni Sindrason
Hver er þín skrifstofu vinna? Gerðu eitthvað í því.

TVÍHYGGJA
Karólína Bæhrenz Lárudóttir
Inni í óreiðunni leynist kyrrðin. Upplifun. Núvitund.

HNÍFAHLAUPARINN
Kristófer Smári Leifsson
Myndin gerist í útópískri framtíð þar sem vélar hafa tekið yfir
heiminn og nota manneskjur sem þræla í verksmiðjurnar sínar.

KYNNINGARMYND MAGNA
Magni Rúnar Kristinsson
Kona reynir að ná til stjúpsonar síns þegar þau eru í fyrsta
skiptið ein.

ÓHEIMILL
Pálmi Heiðmann Birgisson
Nokkrir mánuðir eru liðnir frá dularfulla ráninu í skólanum.
Fanney hefur rannsakað málið í þaula og er við það að
gefast upp þegar ný gögn koma á yfirborðið.
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KYNNINGARMYNDIR: 2. ÖNN / PRESENTATION FILMS: 2ND TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

NOSTALGIA
Snorri Sigbjörn Jónsson
Horfinn en ekki farinn. Endalausar endurtekningar. Látinn
einstaklingur leitar að því sem hann saknar mest í heiminum.

YUKI-ONNA
Stefán Helgason
Fannar er fastur í bústað. Hjálpin kemur ekki fyrr en næsta
dag og eitthvað eða einhver virðist vera að fylgjast með
honum.

HIN DAPURLEGA LJÓSMIÐJA
Steinar Þór Kristinsson
Þessi stuttmynd er kafli úr stærri mynd sem er í vinnslu,
um tímann og þróun mannsins frá sjónarhorni eins manns.

NEISTI
Þorsteinn Sturla Gunnarsson
Þegar tvær manneskjur fara á date vita þær hvorugar hvernig
á að haga sér. Þau byrja því að leika önnur hlutverk en þau
sjálf, með óvæntum afleiðingum.

??????
Marinó Ívarsson
??????
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TÓNLISTARMYNBÖND: 1. ÖNN / MUSIC VIDEOS: 1ST TERM
LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA / DIRECTING & PRODUCING

ÞROSKASTU - BLAFFI
Erna Soffía Einarsdóttir & Kristján Pétur Jónsson
Blaffi labbar niður laugarveginn eftir sambandsslit.
Hann syngur um hvernig hann þurfi ekki að þroskast
og vill bara lifa sínu lífi eins og hann vill.

KÍSLEIFS - TEMPUS
Vigfús Ólafsson & Hjördís Rósa Ernisdóttir
Tónlistarmyndband fyrir lagið Tempus eftir Kísleifs.

EITRA MIG
Daníel Ómar Hauksson
Tónlistarmyndband fyrir tónlistarmanninn Dróma með lag
sem hann samdi - “Eitra mig”.
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AUGLÝSINGAR: 1. ÖNN / ADVERTISING: 1ST TERM
LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA / DIRECTING & PRODUCING

VARASALVA AUGLÝSING
Hjördís Rósa Ernisdóttir
Tvær stelpur hittast í strætóskýli. Ein stelpan setur
á sig varasalva og hinn verður æst í hana af völdum
varasalvanum..

1944 PLOKKFISKUR
Vigfús Ólafsson & Daníel Ómar Hauksson
Auglýsing um öryggisvörð sem fékk sér ekki 1944 Plokkfisk.

TINDER AUGLÝSING
Kristján Pétur Jónsson & Erna Soffía Einarsdóttir
Auglýsingin fjallar um einmanna mann sem fær tilkynningu
um “Match” í gegn um stefnumótaappið Tinder. Hann
byrtist svo samstundis á stefnumóti.
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MYNDIR ÁN ORÐA: 2. ÖNN / SILENT MOVIES: 2ND TERM
SKAPANDI TÆKNI / CREATIVE TECHNOLOGY

VIRAGO
Karólína Bæhrenz
Kíkt er inn í huga Kolbrúnar og við fáum að labba með henni
í gegnum þennan mirkva heim sem býr inni í höfðinu á henni.
Fylgjum henni svo úr þeim heimi og í ljósið þar sem hún kemst
úr klóm fortíðarinnar.

RIFRILDI
Kristófer Smári Leifsson
Stuttmynd án orða, túlkun útfrá ljóði

EINVERA
Pálmi Heiðmann Birgisson
Jóhann byrjar alla daga eins og þykir vænt um morgun rútínu
sína. Eitthvað kemur upp á sem veldur því að morgunin verði
ekki eins og venjulega.

MEÐ SÓL Í HJARTA OG (BROS Á VÖRUM)
Snorri Sigbjörn Jónsson
Ekkert í lífinu virðist gera þig ánægða. Allt og allir pirra þig
óstjórnanlega. Það eina sem lætur þér líða betur er tónlist.
Í það augnablik sem þú hlustar á tónlist skiptir allt sem lætur
þér líða illa ekki máli.
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SHOWREEL: 4.ÖNN / SHOWREEL: 4TH TERM
LEIKLIST / ACTING

Benjamín Fannar Árnason
Klippur úr allskonar verkefnum þar sem reynt er að sýna
margar hliðar á leikaranum Benjamín

Hildur Sigurðardóttir
Plís ráðið mig í vinnu.

Ingvar Örn Arngeirsson
Bara svona leikari.

Telma Hlíf Ragnarsdóttir
???????

Tristan Theodórsson
Hér er stutt showreel sem inniheldur hluta af
verkefnum sem ég hef tekið þátt í á skólagöngu minni í
Kvikmyndaskólanum. Njótið :))
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HEIMILDARMYNDIR: 2. ÖNN / DOCUMENTARIES: 2ND TERM
HANDRIT & LEIKSTJÓRN / SCREENWRITING & DIRECTING

HINN PÓLLINN
Ásthildur Teitsdóttir Bjarman
Hinum megin á skalanum er polyamoury. Einnig er til það sem kallast
polyamoury. Polyamoury eða poly þýðir fjölkæri á íslensku og vísar til
þess að viðkomandi geti átt í fleiri en einu mikilvægu ástarsambandi.
Við ræddum við nokkra poly einstaklinga sem útskýrðu þeirra álit.

GLEYMDI MIÐILLINN
Bjarki Steinn Pétursson
Fyrri helmingur rúmlega 100 ára sögu myndasagna einkenndist
af ótakmörkuðu frelsi til listrænnar tjáningar en einnig af
miskunnarlausri gagnrýni og orvelskum ritskoðunum. Fylgist með
falli og endurkomu eins fjölhæfasta og frjálsasta miðils okkar tíma.

MANNLEGT EÐLI
Elín Pálsdóttir
Líf fólks er umvafið af ótta og kvíða, oft tökum við ekki eftir
honum. Hvað er það sem þú óttast mest?

NÆSTA STIG
Eyþór Brynjólfsson
Heimildarmynd um þrjá vini sem gera einnig íslenska hip-hop
tónlist saman. Við fáum innsýn í ferlið þeirra og líf.

BARA HOBBÝ
Guðríður Hanna Sigurðardóttir
Kvikmynd um hobby bónda og hvað það er sem dregur hana að
því að vera með kindur þrátt fyrir mikla launalausa vinnu. Tengsl
búfénaðar og mannsins. Hobbý bændur eru líka ekta bændur.
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HEIMILDARMYNDIR: 2. ÖNN / DOCUMENTARIES: 2ND TERM
HANDRIT & LEIKSTJÓRN / SCREENWRITING & DIRECTING

HERNÁMIÐ Í BORGARNESI
Halldór Óli Gunnarsson
Þann 10. maí 1940 var Ísland hernumið af Bretum. Seinna það ár
var fjölmennt herlið sent í Borgarnes til að sinna gæslu og hindra
landgöngu Þjóðverja á því svæði. Hersetuliðið var staðsett í
Borgarnesi til ársins 1943.

LÖG FLESKSINS
Hálfdán Hörður Pálsson
Stutt rannsókn í persónutengsl Íslendinga.

GLÆÐUR
Jón Bjarni Sindrason
Mývatnsveit er heimili Gylfa sem er einn af þeim fáu sem
halda í þann gamla sið að taðreykja silung eins og var gert hér
áður fyrr.

Á GRÁUM DEGI
Steinar Þór Kristinsson
Ljóðræn heimildarmynd þar sem við sjáum röð af mismunandi
fólki, umhverfi og tengsl á milli mannsins og náttúruna.

KÓRÓNA ÍSLENSKRAR KVIKMYNDAGERÐAR
Þorsteinn Sturla Gunnarsson
Stutt heimildarmynd sem kannar áhrif Covid-19 faraldursins á
íslenska kvikmyndabransann, og hvernig fólkið innan hans glímir
við ástandið. Myndin sjálf var tekin upp í einangrun.
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LOKAVERKEFNI: 1. ÖNN / FINAL PROJECT: 1ST TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

FJÁRSJÓÐUR ÆSKUNNAR
Erna Soffía Einarsdóttir
Hjördís Rósa Ernisdóttir
Árni Bernhard Vignisson
Ágúst Þór Ámundason

TÝND
Kristján Pétur Jónsson
Hannes Einar Einarsson
Thelma Lind Þórarinsdóttir
Tómas Sveinsson
Auður Eva Ásberg Auðunsdóttir

Stutt grínmynd um mann sem heitir
Friðjón sem læsist inni í geymslu heima hjá
heyrnaskertri móður sinni henni Beggu.
Hann finnur sér eitthvað skemmtilegt að
gera á meðan hann bíður eftir að komast út.

Ungur maður heimsækir móður sína ásamt
kærustu sinni. Eftir að kærastan spilar óvart
gamla VHS spólu, sér hún hver móðirin er í
raun og veru.

TÚN
Vigfús Ólafsson
Svava Óskarsdóttir
Birta Nótt Sara Salvamoser
Nikulás Hansen Daðason

RADDLAUS
Daníel Ómar Hauksson
Jón Þór Jakobsson
Valeriya Zhygulyova
Daði Lárusson

Ungt par í sveitasælu. Kyrrð náttúrunnar
óhefluð. Óumflýjanlegar minningar halda
föstu gripi í tilveruna.
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HEIMILDARMYNDIR: 4. ÖNN / DOCUMENTARIES: 4TH TERM
LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA / DIRECTING & PRODUCING

FOLF

Frisbee golf hefur verið í mikilli uppsiglingu hér á landi síðustu
ár. Fyrsti völlurinn var settur upp á Akureyri 2002 og er nú yfir
60 vellir víðsvegar um land! Kept er vikulega í deildum og mörg
stórmót haldin yfir sumartímann. Í þessum þætti reynum við að
kynnast aðeins betur hvað Folf snýst út á.

Andri Már Enoksson

MR. FOURTH QUARTER

Körfuboltamaður ræðir stærsta augnablik sitt í íþróttinni

Hörður Skúlason
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DANSMYDIR: 4.ÖNN / DANCE FILMS: 4TH TERM
LEIKLIST / ACTING

EITURSAMBAND
Benjamín Fannar Árnason
Samband á milli Narsista og Echoista þar sem við sjáum
Echoistann ganga í gegnu ýmislegt.

NEYSLUDANS
Hildur Sigurðardóttir
Neysluhyggja er að drepa jörðina.

YRÐLINGUR
Ingvar Örn Arngeirsson
Eins og þruma úr heiðskýru lofti kviknaði ljós. Og ljósið
varst þú.

TELMAX3
Telma Hlíf Ragnarsdóttir
Telma býr yfir mörgum persónuleikum. Í þessari dansmynd
fáum við að sjá nokkra af þeim frábæru persónuleikum sem
eru í kollinum á Telmu.

KALT HVÍTT LITIR DANSA!
Tristan Theodórsson
Það var kalt, ég var í hvítu, það voru litir og ég dansaði.
Takk fyrir.
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STUTTMYNDIR: 2. ÖNN / SHORT FILMS: 2ND TERM
LEIKSTJÓRN & FRAMLEIÐSLA / DIRECTING & PRODUCING

GRÖFTUR
Alexander Þórólfsson
Kári stundar veiðar í litlum vötnum á sumrin sér til skemmtunar.
Einn daginn veiðir hann óvenjulegt box sem hafði verið skilið
eftir af bandaríska hernum. Þá fer af stað atburðarás sem Kári
var ekki að búast við.

PARADÍS
Ingibjörg Jenný Jóhannesdóttir
Eftir áföll tekur ungur fíkill ákvörðun um að komast á rétta
braut í lífinu og kemst brátt að því að ekki er allt sem sýnist.

ATSJÚ
Magni Rúnar Kristinsson
Maður sem uppgötvar að hann býr yfir ónáttúrulegri bölvun.

?????
Marinó Ívarsson
???????

ÚTSKRIFT VOR 2020

37

G R A D U AT I O N S P R I N G 2 0 2 0

ENDURGERÐAR SENUR: 3. ÖNN / REMADE SCENES: 3RD TERM
ALLAR DEILDIR / ALL DEPARTMENTS

FUGLABOXIÐ
Gunnar Örn Blöndal
Hekla Sólveig Gísladóttir
María Sigríður Halldórsdóttir
Rósa Vilhjálmsdóttir

SCARFACE
Arnfinnur Daníelsson
Ástrós Lind Eyfjörð Halldórudóttir
Maria de Araceli Quintana
Sigurgeir Jónsson
Þurý Bára Birgisdóttir

ÚTSKRIFT VOR 2020

Ógurleg vera svífur yfir öllu og vinnur að því að
tortíma mannkyninu. Margrét og Karen reyna
að koma sér á öruggan stað en það bíða þeirra
margar hindranir á leiðinni.

Endurgerð sena úr Scarface. Eva Maria ætlar að
skilja við Emil og tekur lögfræðing sinn með sér til
að aðstoða við pappírana.

38

G R A D U AT I O N S P R I N G 2 0 2 0

HEIMILDARMYNDIR: 4. ÖNN / DOCUMENTARIES: 4TH TERM
SKAPANDI TÆKNI / CREATIVE TECHNOLOGY

FAVITAR
Astros Lind
Heimildarmynd um Fávita.

FYRSTA VEIÐIFERÐIN
Gunnar Örn Blöndal
Fyglst með honum Júlíus þóri í gegnum hans veiði ævintýri.

RÓSA VILHJÁLMSDÓTTIR
Balli Agnars
Heimildarmynd um Tattoo Artista.

VALA OG HÖFÐINGJARNIR
Þurý Bára Birgisdóttir
Hundar, þjálfun og ræktun er ástríða Valgerðar Stefánsdóttur.
Hún segir frá hundunum sínum og við fylgjumst með Fóu sem
er hvolpafull.
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LEIKSÝNING / THEATRE PRODUCTION
LEIKLIST / ACTING
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LEIKSÝNING / THEATRE PRODUCTION
LEIKLIST / ACTING
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HANDRIT Í FULLRI LENGD / FULL FEATURE FILM SCRIPT
HANDRIT & LEIKSTJÓRN / SCREENWRITING & DIRECTING
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ÁVARP KÍNEMA / STUDENT ASSOCIATION KÍNEMA

ÁVARP KÍNEMA 2020
Kæru samnemendur og starfsfólk. Vorönn árið 2020 byrjaði vel. Kvikmyndaskóli Íslands tók
við nýjum hóp af nemendum og tveir þeirra tóku til starfa í nemendafélaginu.
Við hjá KÍNEMA byrjuðum önnina hressilega með skemmtilegu nýnemakvöldi, pizzapartý í
hádeginu, fatasölu og búningakeppni í skólanum á öskudaginn. Í lok febrúar var haldin
árshátíð með „Mexicano“ þema og mættu nemendur og kennarar skólans í búningum við
hæfi. Árshátíðin gekk vonum framar og nánast allir nemendur skólans mættu. Við í
KÍNEMA erum mjög þakklát fyrir ótrúlega vel heppnað og skemmtilegt kvöld.
Rétt eftir árshátíðina skall á samkomubann og við sáum fram á að þurfa að leggja niður
okkar störf að vissu leiti en við tókum strax ákvörðun um að halda ekki fleiri skemmtanir
á önninni. Við létum þó ekki kyrrt við liggja og héldum ljósmyndakeppni og efldum til
hugmyndavinnu á nýjum sketsaþáttum.
Það sem sat á hakanum á þessari önn mun verða tekið upp að nýju á haustönn.
Við viljum þakka kærlega fyrir önnina og þrátt fyrir þessa skrítnu tíma vonum við að
komandi annir verða viðburðaríkari og halda áfram að vera jafn skemmtilegar og alltaf, en
nemendurnir eru þeir sem halda uppi skemmtilegu félagslífi skólans með því að mæta á
viðburði og taka þátt í allri vitleysunni okkar.
Við vonum að flestir sjái sér fært um að mæta á uppskeruhátíð Kvikmyndaskólans sem
haldin er 22-26.júní og njóti góðs af vinnu okkar allra.
Nemendaráð Kvikmyndaskóla Íslands

KÍNEMA
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ÁVARP NÁMSSTJÓRA
/ HEAD OF STUDIES STATEMENT
NÁMSSTJÓRI / HEAD OF STUDIES
Hrafnkell Stefánsson

Nú er komið að lok annar, uppskeruhátið Kvikmyndaskóla
Íslands, þegar við öll saman, nemendur, starfsfólk og
kennarar setjum samna í bíósal til að njóta afrakstur
annarinnar.
Í gegnum önnina fer skólinn í gegnum hin ýmsu tímabil. Ástæða
þess að Kvikmyndaskólinn er listaskóli, umhverfið sem hann
skapar nemendum er lifandi og margbreytilegt eftir þörfum.
Mér hefur oft þótt erftit að meta hvað af þessum tímabilum sé
mitt uppáhalds.
Er það byrjun annar, þegar nemendur koma ferskir til leiks,
vopnaðir góðum hugmyndum, tilbúin að beisla sköpunkraftinn
og gera enn betur enn þau gerðu á síðustu önn? Er það í miðju
annar, þegar nemendur sanka að sér nýrri þekkingu undir
leiðsögn reynslumikla kennara? Er það tíminn þegar þau fara
út og gera að raunveruleika það sem aðeins fyrir skömmum
tíma var hugmynd í kollinum þeirra?
Af öllu þessum tímabilum, uppfull af sköpun og uppljómum,
verð ég að segja að minn uppáhaldstími sé enn uppskeran,
að fá setjast niður með popp og kók í hönd og bera augum
það sem nemendur hafa unnið með sköpunarkrafti sínum,
sýnt enn einu sinni fram á hvað hægt að gera vopnuð góðum
hugmyndum, metnaði faglegri leiðbeinslu og dugnaði.
Nú frumsýna þau fyrstu annar myndir, heimildarmyndir,
dansmyndir, 3.annar stuttmyndir, pilot þátt og fleiri verk sem
vert að að taka eftir. Mörg hver sem við vitum af reynslunni,
munu lifa áfram á hinum ýmsu kvikmyndahátíðum. Ég er
stoltur af öllum þeim nemendum sem lögðu blóð, svita og tár í
verkefni sín og kynna þau nú fyrir okkur. Ég er einnig stoltur af
öllum þeim lögðu hönd á plóg, kennarar og crew.
Útskrifaðir nemendur skólans er víða að finna. Við hér í
skólanum montum okkur gjarnan á því að það varla framleidd
sjónvarpsþáttasería eða kvikmynd á Íslandi án þess að þar
hittist hópur af útskrifuðum nemendum saman í vinnu á
settinu. Ef þau eru ekki víða á settum, má finna útskrifaða
nemendur á kvikmyndahátíðum með stuttmyndirnar sínar, eða
í bíóhúsum landsins með myndina sína í sýningu.
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