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ÁVARP REKTORS
/ DEAN’S STATEMENT
EINN MINNSTI HÁSKÓLI Í HEIMI
Í verkinu „Sem yður þóknast“ eftir William Shakespeare kemur þessi gullna
setning fyrir: „Margt gott má af mótlætinu læra“ eða „Sweet are the uses
of adversity“. Þessa er hollt að minnast í árs - lok á því herrans ári 2020
þegar heimurinn fór á hliðina í faraldri kórónaveiru sem barst frá Kína án
þess að gera boð á undan sér. Þetta skólaár hefur verið furðulegt fyrir
Kvikmyndaskóla Íslands eins og aðrar menntastofnanir um allan heim.
Veiran setti í einu vetfangi allt skipulag í rúst. En mótlæti felur líka í sér
tækifæri; starfsfólk og nemendur löguðu sig að nýjum og gjörbreyttum
aðstæðum á undraskömmum tíma og íslenskt kvikmyndagerðar - fólk horfði
allt í einu fram á ótal ný tækifæri þar sem erlend stórfyrirtæki biðu óvænt í
röðum og vildu fá að taka upp myndir og þætti í öruggu umhverfi í annars
viðsjárverðum heimi. Kvikmyndaskóli Íslands stendur á tímamótum. Um
áramót gekk í gildi nýr fimm ára þjónustusamningur við mennta- og menn ingarmálaráðuneytið. Skólinn fór einnig í formlegt ferli til að fá viðurkenningu
sem unnið hefur verið ötullega að síðan. Auk þess fluttum við í glæsilegar
höfuðstöðvar við Suðurlandsbraut, þar sem vítt er til veggja og hátt til lofts í
margfaldri merkingu þeirra orða. Hér eru allar aðstæður kjörnar til spennandi
listsköpunar og náms í hæsta gæðaflokki á komandi árum. Nýtt húsnæði
fellur algjörlega að framtíðaráformum skólans. Húsakynnin bjóða upp á 32
kennslurými í kennslustofum, stúdíó - um og tæknirýmum. Húsinu er ætlað
að þjóna 320 nemendum, 160 nemendum í íslenskri deild og 160 í erlendri.
Áætlað er að allt að 450 manns geti verið að störfum í húsinu í einu. Að
auki eru í húsinu mötuneyti, kaffihús, rannsóknarstofa, stjórnsýsluhæð og
fjölnotasalur. Skólinn hefur nú þegar tekið yfir 69% hússins og tekur yfir
afganginn í tveimur áföngum til 2022. Löng hefð er fyrir því að litlar og
sérhæfðar listaskólaeiningar starfi sjálfstætt undir stórum háskólum beggja
vegna Atlantsála. Það er að nokkru fyrirmyndin að samstarfi Kvikmyndaskóla
Íslands og Háskóla Íslands sem ætlunin er að gefi út BA gráðuna með KVÍ.
Til þess að slíkt gæti orðið varð Kvikmyndaskóli Íslands að koma sér upp
sjálfstæðri viðurkenningu sem háskóli og hljóta um leið þann sess að verða
einn allra minnsti háskóli heims. Það er nokkuð sem við erum stolt af og
munum halda ófeimin á lofti.
Friðrik Þór Friðriksson, rektor KVÍ.
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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 og listasögu. 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
Sigurgeir Arinbjarnarson

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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Creative technology is divided into four basic
subjects: Cinematography, editing, sound and what
we have decided to call image processing (vfx or
special effects and color correction) This represents
a novelty in terms of educational options offered
by the school and the goal is to satisfy the utmost
modern filmmaking demands where computers play
a bigger and bigger role.
Furthermore, students attend supplementary
courses in art direction and art history. In addition
there are common core subjects: Film history, a
basic technical course and visual narration.
Over two academic years the students cover a host
of projects: Documentaries, promotional films,
shorts, remade scenes, poetic non-dialog films,
TV drama in collaboration with professionals and,
finally, a thesis project in the form of a short film.
In addition, there are a host of projects in which
students participate outside the confines of their
own department.
There are many paths open upon graduation. Many
commence work within the Icelandic film and TV
industry while others start their own companies or
go abroad for further studies. The job prospects are
good.
An IFS education makes for a good preparation for
all facets of filmmaking. If a student approaches his
or her studies ambitiously and conscientiously he or
she will reap rich rewards.

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

HANDRIT & LEIKSTJÓRN
/ SCREENWRITING & DIRECTING
HANDRIT Í FULLRI LENGD
Gunnar B. Guðmundsson

The screenwriting and directing department offers
a varied and challenging program for those who
strive to write and direct their own screenplays.
The department offers an ambitious program
where students have to work on many screenplays
concurrently, in addition to directing a short from
their own script at the end of each semester.
The main emphasis of the department, as the
name indicates, is screenwriting and directing. The
department is well suited for creative individuals
with stellar writing skills and strong communication
skills.

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 gefur 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.
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.

In screenwriting students are taught all forms
of scriptwriting, from shorts, tv series and
documentaries to features and are afforded the
opportunity to try their hand at these disciplines
and gain experience in writing for these various
forms.
Directing is the second main subject of the
department. Students are introduced to the work
of the actor and other close collaborators of the
director, such as the cinematographer, the sound
designer, et al. and thus gain experience to develop
as directors, i.e., the artistic supervisors of motion
pictures. Furthermore, purposeful training is given
in visual narration, directing one’s one script and
those of others.
The goal of the program is that by graduation the
student will have acquired a sound understanding
of the principles of filmmaking and is capable of
working independently at his or her own filmmaking
projects as a director, screenwriter or both. We
wish to admit students with an artistic vision and
great ambition and return them into the industry as
full-fledged auteurs.
At the end of their studies a host of varied job
opportunities await students in a world with a
growing demand for visual material. The positions in
question are to be found at production companies,
tv channels, advertising firms, publishing companies
and a host of other places.
Teachers and instructors are working sceenwriters,
directors, film producers and other highly
experienced film industry professionals

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
OG ÉG MAN
AND I REMEMBER

María er ung kona að ganga í gegnum
sorgarferli. Óvæntar fréttir um
barnsburð láta tilfinningasveiflur og
viðkunnuglegar minningar spretta
óvænt upp milli Maríu og móður
hennar, en hún greindist með
alzheimir ung að aldri.

Ástrós Lind Eyfjörð Halldórudóttir
Skapandi tækni / Creative Technology

María is a young woman going
through a grieving process.
Unexpected news of childbirth
evokes emotional fluctuations and
pleasant memories between María
and her mother, who was diagnosed
with Alzheimer’s at a young age.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
IT’S HER

Ungur maður rekst á fallega stúlku
í búð. Fyrir utan búðina missir hún
lyklana sína, hann finnur þá og
reynir ítrekað að skila þeim með
mislukkuðum og skondnum hætti.
Á sama tíma upplifir hún skugglega
manneskju fylgjast með sér.

Rósa Vilhjálmsdóttir
Skapandi tækni / Creative Technology
Gunnar Örn Blöndal
Skapandi tækni / Creative Technology

A young man encounters a beautiful
girl in a shop. Outside the store, she
loses her keys, he finds them and
repeatedly tries to return them in a
failed and funny way. At the same
time, she experiences a shady person
watching her.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
ÚR HAGA Í HENDUR
FROM PASTURE TO HANDS

Saga íslenska hestsins er samofin sögu
þjóðarinnar. En hlutverk hans hefur breyst
og það sem ekki hefur síst breyst er
hvernig nálgunin er að honum. Í þessari
mynd fáum við að skyggnast inn í heim
hrossaræktandans og fyrstu skrefunum í
þjálfun ungra hesta. Við fylgjum þeim úr
haganum í hendurnar á tamningakonum.
Hvernig þær nálgast hestinn í byrjun og
skrefin í þjálfuninni þar til farið er á bak.

Þurý Bára Birgisdóttir
Skapandi tækni / Creative Technology

The history of the Icelandic horse is
intertwined with the history of the nation.
But its role has changed and how you
approach it. In this film we get an insight
into the world of the horse breeder and
the first steps in training young horses.
We follow them from the pasture into the
hands of the trainers. How they approach
the horse in the beginning and the steps
in the training until riding.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
ODDUR ÖRN MAÐURINN SEM SIGRAÐI HVALINN
ODDUR ÖRN THE MAN WHO DEFEATED THE WHALE
Arnfinnur Daníelsson
Leiklist / Acting

Oddur Örn er leikstjóri sem dreymir um
að gera meistaraverk um sannleikann.
Stórfelldu draumar hans eru á skjön
við stefnu atvinnuleikhússins svo
hann leitar í áhugaleikhús til að gefa
verkinu frelsi til að blómstra. Á meðan
á æfingarferlinu stendur gengur
Oddur lengra og lengra til að kreista
sannleikann upp úr leikhópnum svo
meistaraverkið hans verði ódauðlegt.

Oddur Örn is a director who dreams of
making a masterpiece about the truth.
His big dreams are at odds with the
policy of the professional theater, so
he seeks amateur theater to give the
work the freedom to flourish. During
the rehearsal process, Oddur pushes
more and more to squeeze the truth
out of the cast so that his masterpiece
will be immortal.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
ÞÖRUNGAR
ALGAE

Gerður og faðir hennar búa á
afskekktum bóndabæ við sjóinn og líf
þeirra einkennist af daglegum verkum
sem hann setur fyrir. Eftir ferð í næsta
þorp fer hún gegn vilja föður síns og
kynnist hóp táninga sem opna fyrir
henni ytri heiminn og nýja sýn á lífið.

Hekla Gísladóttir
Leiklist / Acting

Gerður and her father live on a remote
farm by the sea and their lives are
characterized by daily tasks that he
sets. After a trip to the nearest village,
she goes against her father’s wishes
and meets a group of teenagers who
reveals the outside world and gives her
a new outlook on life.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
HIK

Ung kona, í andlegri baráttu við
sjálfsmynd sína, lærir um sinn stað
í heiminum í gegnum dans. Hún
rekst á ýmsar hindranir á leið sinni
í gegnum einfalda lífið sitt, sem fær
hana til að sjá það skiptir mestu máli.

Maria Araceli Quintana
Leiklist / Acting

A young woman, in a spiritual
struggle with her self-image, learns
about her place in the world through
dance. She encounters various
obstacles on her way through her
simple life, which makes her see
what matters the most.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
TVEIR FUGLAR
TWO BIRDS

Lilja reynir að takast á við lífið með
veikum maka sínum. Lilja kynnist
Stefáni sem fær hana til þess að íhuga
framtíð sína enn frekar.

María Sigríður Halldórsdóttir
Leiklist / Acting

Lilja tries to cope with life with her sick
partner. She meets Stefán who makes
her think about her future.
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ÚTSKRIFTARVERK
/ GRADUATION PROJECT
DIMMVIÐRI
DARK WIND

Örvar er ungur maður sem hefur lengi séð
fyrir fjölskyldu sinni eftir að faðir hans féll frá
í sjóslysi. Með barn á leiðinni og pressu frá
vinnunni reddar hann bróður sínum Kristjáni
plássi á sjó, þvert á vilja móður þeirra.

Sigurgeir Jónsson
Leiklist / Acting

Örvar is a young man who has taken care of
his family for a long time after his father died
in a sea accident. With a child on the way and
the pressure from work, he helps his brother
Kristján to get a job at sea, against the wishes
of their mother.
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ÁVARP KÍNEMA / STUDENT ASSOCIATION KÍNEMA
ÁVARP KÍNEMA HAUST 2020
Kæru samnemendur og starfsfólk,
Haustönn árið 2020 byrjaði öðruvísi en áður. Kvikmyndaskóli
Íslands tók við nýjum hóp af nemendum og var met í aðsókn að
þessu sinni.

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 hjá KÍNEMA byrjuðum önnina hressilega með skemmtilegum
nýnemadegi þar sem nemendur kynntust og borðuðu saman
hádegismat. Í framhaldi af því héldum við nýnemapartý og vorum
við ótrúlega þakklát fyrir það skemmtilega kvöld. KÍNEMA
meðlimir töldu síðan mikilvægt að nota góða veðrið og reyna eftir
bestu getu að halda viðburði á tímum Covid-19 og skelltu í Komdu
út að leika viðburð á Klambratúni sem sló í gegn, en því miður
urðu viðburðir utan skóla ekki mikið fleiri þessa önnina.
Við létum þó ekki kyrrt við liggja og reyndum eftir bestu getu að
halda viðburði á þessum skrítnu tímum. Við héldum ótal pub-quiz
keppnir á Zoom og nemendur voru duglegir að fara í leiki á netinu
í framhaldi af því.
Við í KÍNEMA erum stolt af því að geta styrkt mikilvæg málefni á
hverri önn og gert það í leiðinni að skemmtilegum viðburði fyrir
nemendur og starfsfólk skólans. Að þessu sinni héldum skæri,
blað, steinn keppni og söfnuðum til styrktar Píeta samtökunum.
Einnig héldum við okkar árlegu söfnun fyrir Krabbameinsfélagið
og báðar safnanir komu vel út.
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Á vorönn munu Sigurgeir Jónsson - varaformaður, María Sigríður
Halldórsdóttir - góðgerðar fulltrúi, og Maria Araceli - formaður,
útskrifast og taka því aðrir nemendur við keflinu. Þau voru
mikilvægir aðilar í uppbyggingu á nemendafélaginu síðan á
haustönn 2019 og þökkum við þeim fyrir vel unnin störf.
Birta Káradóttir tekur við sem formaður KÍNEMA og hefur hún
verið með nemendafélaginu á sinni fyrstu önn til að komast inn í
starfið. Við óskum henni og nýrri stjórn góðs gengis!
Við vonum að flestir sjái sér fært um að mæta á uppskeruhátíð
Kvikmyndaskólans. En útskriftarnemar sýna þann 19. febrúar og
aðrir nemendur Kvikmyndaskólans í lok febrúar. Við vonum að þið
njótið góðs af vinnu okkar allra.
Nemendaráð Kvikmyndaskóla Íslands

KÍNEMA
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ÁVARP NÁMSSTJÓRA
/ HEAD OF STUDIES STATEMENT
Nú er komið að lok annar, uppskeruhátið
Kvikmyndaskóla Íslands, þegar við öll saman,
nemendur, starfsfólk og kennarar setjum saman í
bíósal til að njóta afrakstur annarinnar.

NÁMSSTJÓRI / HEAD OF STUDIES
Hrafnkell Stefánsson

Á önninni 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 erfitt að meta hvað af þessum
tímabilum sé mitt uppáhalds.
Ég get allavega sagt að það var ekki mánuðurinn, þar sem
nemendur fengu ekki stíga fæti inn um skólans dyr, ég
efast um að hann hafi verið uppáhalds hjá einhverjum,
þótt hrósa megi nemendum fyrir hversu þeir vel þau
brugðust við nýjum kennsluháttum.
Er það byrjun annar, þegar nemendur koma ferskir til
leiks, vopnaðir góðum hugmyndum, tilbúnir að beisla
sköpunkraftinn og gera enn betur enn þeir gerðu á
síðustu önn? Er það í miðju annar, þegar nemendur
sanka að sér nýrri þekkingu undir leiðsögn reynslumikilla
kennara? Er það tíminn þegar þeir 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
uppljómun, 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.
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Nú frumsýna útskriftarnemar myndirnar sínar. 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 sem lögðu
hönd á plóg, kennurum og crewi.
Útskrifaða nemendur skólans er víða að finna. Við hér í
skólanum montum okkur gjarnan á því að það sé 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.
Og nú þegar útskriftarárgangur Haustannar 2020 bættist
við í þann hóp, að loknu tveggja ári námi með frumsýningu
á lokaverkefnum sínum í Laugarásbíó, óskum við þeim
velfarnaðar... og hlökkum til að monta okkur af því að þau
hafi stundað nám við Kvikmyndaskóla Íslands.
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