
Yfirlýsing frá nemendum Kvikmyndaskóla Íslands

Við, nemendur Kvikmyndaskóla Íslands, höfum fylgst með umræðunni um skólann okkar
undanfarna daga. Okkur finnst það stórmerkilegt að hvorki fjölmiðlar né stjórnvöld hafi gefið
sér örlítinn tíma til að rannsaka hvernig skólastarfið er í raun og veru og hvert viðhorf okkar
nemendanna er til skólans. Það er enginn sem getur betur dæmt um gæði skólans heldur en
nemendurnir sjálfir. Það eru við sem erum að fjárfesta í framtíð okkar og það eru við sem
niðurstaða þessa máls mun hafa áhrif á. Við höfum því ákveðið að senda út þetta bréf sem
inniheldur yfirlýsingar frá fjölda nemenda.
 
 
Ég byrjaði á leiklistarbraut í Kvikmyndaskólanum í fyrra. Á þessu eina ári er ég orðinn mjög
öruggur með sjálfan mig og ég hef ekki hætt að brosa síðan ég byrjaði hér. Ég hef aldrei komið
inní neinn skóla, íþróttalið eða eitthvað kerfi/hóp þar sem maður eignast (í bókstaflegri
merkingu) fjölskyldu. Þegar ég var í menntaskóla var ég alltaf á mörkunum við að falla á
mætingu en hér í KVÍ  er ég með 100% mætingu því ég tími ekki að sleppa einni mínútu.
Kennararnir, fólkið, aðstaðan, andrúmsloftið og allt við skólann er gull!
Þetta er og verður alltaf SKÓLINN MINN!
 
Konráð G. Gottliebsson
 
 
 
Eftir að ég byrjaði í Kvikmyndaskóla Íslands uppgvötaði ég tilfinningu sem ég hafði aldrei
fundið áður. Ég var kominn í skóla sem gerði það að verkum að ég kveið fyrir helgarfríum og
gat vart beðið þess að næsti skóladagur hæfist. Loksins var ég kominn í skóla þar sem ALLT
námsefni var áhugavert og mig langaði að læra það. Enda skilaði það sér í einkunnagjöf upp á
8.0 - 9.5, tölur sem ég hafði aldrei séð fyrr í öðrum skólum.
 
Ottó Gunnarsson
 
 
 
Ég er ekki búin að vera nema í eina önn í Kvikmyndaskólanum, en hjarta mitt fór strax að slá
þar. Ég var búin að vera í nær 5 ár að reyna að finna nám við mitt hæfi. Ég er manneskja sem
getur ekki einbeitt sér að einhverju nema það sé logandi eldmóður fyrir því og hér hef ég
fundið hann. Ég vona frá dýpstu hjartarótum að ég fái að klára námið mitt. Það er það eina
sem ég vil.
 
Guðrún Helga Sváfnisdóttir
 
 
 
Þegar allar dyr stóðu mér lokaðar og tækifærin virtust engin þá opnaði Kvikmyndaskóli Íslands
dyrnar fyrir mér og þau 2 ár sem ég stundaði nám þar upplifði ég fordómalaust og yndislegt
umhverfi. Þessi skóli sýndi að allir hinir skólarnir sem ég hafði sótt um í til að læra leiklist í
höfðu rangt fyrir sér. Fyrir það verð ég ævinlega þakklát og mun gera allt sem hægt er svo
þessi ótrúlegi skóli haldi velli og geti boðið öllum sem vilja læra kvikmyndagerð tækifæri.
 
Elsa G. Björnsdóttir
 
 
 
Þann 8. janúar 2008 gekk ég inn í Kvikmyndaskóla Íslands sem nemandi í leiklist. Þetta var
minn eini möguleiki til náms við kvikmyndagerð á Íslandi, þar sem ekkert annað var í boði.
Ekki aðeins stóðst hann allar mínar væntingar heldur hefur hann gert mig að þeim sterka
einstaklingi sem ég er í dag, óhrædd við að berjast fyrir því sem ég trúi á, óhrædd við að



kanna það óþekkta og óhrædd við að láta í mér heyra! Ég gekk inn í Kvikmyndaskóla Íslands
sem stelpa, ég kom út sem stolt leikkona, móðir, sálufélagi og besta mögulega útkoman af
sjálfri mér. Takk Kvikmyndaskóli Íslands fyrir allt það sem þið hafið gefið mér. Þið munuð alltaf
búa í hjarta mér.
 
Hulda Hrund
 
 
 
Hver ég er sem persóna, sem einstaklingur, sem manneskja á ég að miklu leyti kennurum
mínum og námi við Kvikmyndaskóla Íslands að þakka! Mér þykir það mikil synd ef ríkisstjórnin
sér fram á að það sé hagstæðara að láta þennan frábæra skóla og uppsprettu magnaðra
listamanna fara til spillis.. Þessi 2 ár voru bestu ár lífs míns!
 
Þórunn Guðlaugs
 
 

Við nám mitt í Kvikmyndaskólanum komu saman reynsla mín úr fyrri störfum, fyrri menntun,
áhugamál, lífsreynsla og persónuleiki. Úr varð kvikmyndagerðarmaður. Ég hef fengið að vinna
með afbragðslistamönnum, kynnst úrvalsfólki, fengið að ferðast á framandi slóðir og tekist á
við mörg stórbrotin listaverk frá því að ég hóf nám í Kvikmyndaskóla Íslands. Ég óska þess að
sem flestir fái að upplifa það sama í framtíðinni.
 
Jón Már Gunnarsson
 
 
 
Ef ekki væri fyrir Kvikmyndaskólann, þá væri ég t.d. ekki að vinna sem fréttaklippari á RÚV,
ekki búinn að kynnast endalaust af góðu fólki og ekki búinn að kynnast fólki í
kvikmyndabransanum. Ég væri lengi að telja upp allt það sem þessi skóli hefur gert fyrir mig
og hjálpað mér að komast langt í því starfi sem ég elska.
Kennararnir hafa staðið sig frábærlega í alla staði og það er sjaldan sem maður hefur svona
náin tengsl við kennara. Þetta gerist bara ekki betra. Og að ég tali nú ekki um hvað bekkurinn
minn er samrýndur og samstilltur í öllum verkefnum og ekki bara bekkurinn minn, heldur allar
aðrar deildir á öllum önnum. Ég er búinn að kynnast svo mikið af skemmtilegu og efnilegu
fólki.
Ef skólinn lokar, þá verður hans sárt saknað.
 
Skúli Andrésson
 
 
 
Kvikmyndaskóli Íslands tók mér opnum örmum og reif mig úr atvinnuleysi. Skólinn hefur
hjálpað mér að finna sjálfan mig og kennarar hafa séð eitthvað í mér og rifið það fram á
yfirborðið, eitthvað sem ég vissi ekki einu sinni að ég hefði.
 
Andri Freyr Ríkarðsson
 

 
Kvikmyndaskóli Íslands hefur tekið miklum framförum á undanförnum árum - gæði námsins
hafa aukist og nemendur framleitt betra og betra efni í takt við það. Sú þróun mun taka enda
og skólinn lagður niður ef ríkisstjórnin breytir ekki afstöðu sinni og veitir skólanum þá
fjárveitingu sem hann þarf og á að mínu mati skilið. Reynsla mín af náminu er virkilega góð og
skilur eftir sig margar góðar og lærdómsríkar minningar. Námið var erfitt, krefjandi og
gríðarlega þroskandi á sama tíma.
 
Hver nemandi fær tækifæri til að læra eins mikið og metnaður hans gerir kröfur til. Með því á



ég við að í Kvikmyndaskólanum er hægt að leggja eins mikið í verkin sín og maður vill og
nennir að hafa fyrir. Þannig finnst mér að skólar eigi einmitt að vera, að engar takmarkanir séu
fyrir því hvað nemendur geti fengið út úr náminu. Helsti styrkur skólans er fjölbreyttur og
hæfileikaríkur hópur kennara. Þeir ögruðu mér, studdu mig, opnuðu huga minn, sýndu mér
aðferðir til að virkja sköpunargáfuna og kenndu mér margt sem mun endast ævilangt. Ég átti 2
ógleymanleg ár í þessum skóla og það væri ömurlegt ef hann yrði lagður niður og aðrir fái ekki
að kynnast því frábæra starfi sem er í gangi þar. Enginn kvikmyndaskóli á Íslandi kemur ekki til
greina í mínum huga
 
Björgvin Ottósson
 

 
Ég var alls ekkert viss í minni sök þegar ég sótti um í Kvikmyndaskólanum. Ég hafði bara
komist í lokahópinn í inntökuprófunum í Listaháskólanum, hafði áhuga á leiklist og var smám
saman að leka neðar og neðar í stólnum mínum í íslenskunámi í HÍ. Ég hafði fátt heyrt um
skólann en ég ákvað að kýla bara á það og prófa eina önn samhliða háskólanáminu. Ég komst
fljótt að því að ef ég ætlaði mér að ná árangri í leiklistarnáminu yrði ég að
leggja hitt á hilluna í smá tíma því námið í Kvikmyndaskólanum tók allan minn tíma.
Metnaðurinn var algjör. Við vorum oft í skólanum langt fram á nætur og um helgar. Kennararnir
hugsuðu fyrst og fremst um okkur, nemendurna, og voru alveg tilbúnir til að eyða nær öllum
sínum frítíma í að leiðbeina okkur.
 
Það sem gerir skólann svona sérstakan, að mínu mati, er að hann er drifinn áfram af áhuga.
Hann er ekki drifinn áfram af peningum, pólitík eða öðru slíku, sem er því miður allt of algengt
í okkar samfélagi. Og þessi áhugi smitar út frá sér, ég fann allavega vel fyrir honum í
leiklistardeildinni og hann gaf mér aukinn kraft og ástríðu til að halda áfram að gera það sem
ég elska. Ég tengdist flestum kennurunum sem kenndu mér og tengdi ég sérstaklega við Kára
Halldór meðal annars í gegnum leiklistarsögukennslu hans, sem er byggð upp á allt annan hátt
en við “eigum” að kynnast í íslensku skólakerfi. Við áttum nefnilega að nota áhuga okkar til að
leiða okkur áfram í sögunni. Það svínvirkaði á mig og ég fann minn farveg í gjörningalist og
sköpunarþrá. Ég fékk að fylgja Kára Halldóri sem kennara í Kvikmyndaskólanum á síðustu önn.
Mætti í flesta tíma hans hjá öllum önnum og var nokkurs konar aðstoðarkennari. Þetta gerði ég
launalaust og af einskærum áhuga og forvitni.
 
Ég get ekki lýst því hvað það gaf mér mikið, en ég veit einnig að það kom mér inn í
draumanámið mitt, Performance Making, sem ég mun byrja í núna í haust í Royal Scottish
Academy of Music and Drama. Og ég veit líka að það veitti mér skólastyrk frá skólanum sem
gerir mér kleift að fara í námið. Þess vegna segi ég takk kærlega Kvikmyndaskóli, hlakka til að
sjá þig í framtíðinni, koma í heimsókn til þín og vinna hjá þér. Takk fyrir að vera minn eilífðar
sálfræðingur og láta mig kynnast mér og umhverfi mínu betur og takk fyrir að hafa gert mig að
hugsandi manneskju.
 
Lana Íris Dungal Guðmundsdóttir
 
 
 
Ég steig fyrst inn í Kvikmyndaskóla Íslands vorið 2010 til að þreyta inntökupróf í
leiklistardeildina og um leið fann ég að þarna vildi ég læra. Þarna voru einhverjir töfrar. Eftir að
ég hóf námið hefur mér fundist ég tilheyra fjölskyldu, fjölskyldu af 150 skapandi og drífandi
einstaklingum, Kvikmyndaskólafjölskyldunni, þar sem öllum er tekið opnum örmum og með
bros á vör.
Í fyrsta sinn á minni skólagöngu, þá get ég gengið um skólann og ég sé ekki eina einustu
manneskju sem er “bara að hanga”. Allir eru að vinna. Það eru allir þarna því þeir vilja ekkert
meira en að verða færir í sínu fagi. Metnaður og vandvirkni einkennir nemendur
Kvikmyndaskólans, þarna hef ég eignast yndislega vini og lært af frábærum kennurum sem
allir eru ótrúlega færir á sínu sviði.
Við höfum hlegið og grátið saman, orðið reið hvort við annað og öskrað og kysst og knúsað
hvort annað og upplifað allt tilfinningarófið innan veggja þessa skóla.



Deildarforsetinn okkar passar upp á okkur krakkana sína eins og ungamamma og öll fáum við
tækifæri til að njóta okkar, hvort sem við erum ein eða í samstarfi með öðrum nemendum.
Kvikmyndaskólinn er frábær skóli og það væri synd og skömm ef hann væri látinn lognast út
af.
 
Sunna Sigrúnardóttir
 
 
 
Þegar ég byrjaði í Kvikmyndaskóla Íslands var ég með ákveðnar væntingar til námsins Ég vissi
samt ekkert út í hvað ég var að fara því ég vissi voða lítið um það hvernig leiklist er kennd. En
ég verð að viðurkenna að námið fór fram úr öllum mínum væntingum, mér hefur aldrei liðið
jafn vel í skóla eða í lífinu yfir höfuð eins og mér hefur liðið núna á þessu fyrsta ári mínu í
Kvikmyndaskóla Íslands. Þetta nám er auðvitað mjög erfitt líkamlega sem og tilfinningalega,
en það er þess virði vegna þess að ég er að ná árangri og ég finn það. Það sem mér finnst svo
einstakt við Kvikmyndaskóla Íslands er það að hér eru nemendur að læra allar hliðar í starfi
kvikmyndagerðar. Ég sem er að læra leikarann fæ að kynnast starfi leikstjórans,
tæknimannsins og framleiðandans og þeir mínu. Leikstjóranemar hafa þannig kost á að fylgjast
með vinnu leikarans o.s.frv. Og það besta við þetta er að við fáum öll að kynnast sem er svo
gott upp á samstarf í framtíðinni. Þess vegna finnst mér svo nauðsynlegt að halda þessum 4
frábæru brautum gangandi. Það sem einkennir skólann enn frekar að mínu mati er hversu
hratt og skipulega er farið í efnið, ég held að þessi 2 ár sem við fáum jafnast á við 3 ár í öðrum
skólum og þá er ég að tala um námið mitt, leiklistarnámið. Og svo er þessi jákvæða orka sem
svífur um ganga skólans og um æðar nemenda, kennara og alls starfsfólks. Ef þessum frábæra
skóla yrði lokað væri það eins og að reka Daglish, stjóra Liverpool, þegar Liverpool er í 1. sæti
deildarinnar þegar 4 leikir eru eftir af leiktíðinni og þeir myndu enda í 5. sæti. Aðdáendur
Liverpool um allann heim myndu aldrei fyrirgefa stjórn Liverpool fyrir það. Þessi skóli er orðinn
stór partur í lífi mínu og mun ávallt vera.
 
Ari Birgir Ágústsson
 
 
 
Seinustu fjóra tímana hef ég setið við símtólið og reynt að fá fólk til að taka þátt í
undirskriftasöfnun til styrktar skólanum. Auk þess hef ég afboðað komu mína í mikið húllumhæ
á morgun út af því að ég vil heldur spyrja bláókunnugt fólk niður í bæ hvort það vilji ekki
styrkja þá stofnun sem mér er farið að þykja reglulega vænt um.
Í tíu ár leitaði ég að minni hillu í lífinu. Ég fann hana loksins. Sú hilla er Kvikmyndaskóli
Íslands. Engin stofnun, ekkert ríki né einhver kerfiskall er að fara að eyðileggja hana fyrir mér
né öðrum.
Við erum á skjön við þjóðfélagið. Það gerir okkur sterk. Það gerir okkur tilbúin að berjast fyrir
tilverurétti þessarar stofnunar. Við sem erum á skjön við þjóðfélagið munum alltaf leggja
tvisvar sinnum harðar að okkur í þágu þess sem við teljum vera rétt. Ég er sannfærður um að
við munum hafa sigur í þessu máli og Kvikmyndaskóli Íslands muni lifa áfram því eins og
Böðvar Bjarki sjálfur sagði, íslenskir kvikmyndagerðarmenn eru of miklir þverhausar til þess að
lúffa fyrir einum né neinum.
 
Sveinbjörn Hjörleifsson
 
 
 
Það að leggja niður Kvikmyndaskóla Íslands væri hræðilegt! Skólinn breytti lífi mínu og gerði
mig að þeim sem ég er í dag. Ég er skólanum og öllum starfsmönnum þess óendanlega
þakklátur. Það þurfa sko ekki allir að verða lögfræðingar eða læknar!
 
Tryggvi Freyr Torfason
 
 
 



Kvikmyndaskóli Íslands gerði mér það kleift að geta menntað mig í því sem ég hefði aldrei
annars getað nema að flytja erlendis. Skóli er ekki bara hús heldur fólk sem er þar innandyra,
fólk sem ég á svo margt að þakka, fólk sem leiðir nemendur sína og ýtir þeim svo fram af
brúninni svo það geti flogið sjálft. Ég vil óska skólanum mínum alls hins besta í að geta starfað
áfram því ég vona að aðrir fái að upplifa það sem ég gerði.

Íris Kristinsdóttir
 
 
 
Eftir mikla leit á lífsleiðinni og eftir að hafa klárað nokkra skóla (Myndlistaskólann í Reykjavík,
Arkitektúr v/ Listaháskóla Íslands) fann ég mér tilgang. Ég hafði stundað tilraunamennsku í
myndbandsnefnd við Menntaskólann í Reykjavík mörgum árum áður, en það var þó ekki fyrr en
ég hálfslysaðist til þess að skrá mig í Kvikmyndaskóla Íslands sem hlutirnir fóru að gerast.
Þangað mætti ég til þess að kynna mér aðstæður og fólk og leggja mat á það hvort þessi skóli
væri „nægilega góður" fyrir mann eins og mig. Ég hafði miklar varnir á lofti. Á deginum sem ég
mætti í viðtal blasti við mér andi sem ég kann ekki að útskýra. Fyrirfram ákveðnar hugmyndir
mínar um hvers konar skóli þetta væri hrundu. Það var sama hvert ég leit, fólk var brosandi.
Hlýja var í loftinu og mér tekið opnum örmum. Mér leið eins og ég hefði þekkt þetta fólk allt
mitt líf. Ég hafði ákveðið mig; þennan skóla skyldi ég skrá mig í. Síðan þá hef ég upplifað
einhver þau mest fullnægjandi og lærdómsríkustu skólaár ævi minnar. Mér leið alltaf vel þarna
og kennarar og samnemendur urðu mér fjölskylda sem ég get ávallt leitað til. Kvikmyndagerðin
á Íslandi er í hraðri þróun, Ísland er smátt og smátt að koma sér á kortið. Kæru stjórnvöld,
ekki skemma það.
 
Óskar Örn Arnarson
 
 
 
Kvikmyndaskóli Íslands á stóran þátt í því hvernig lífi mínu er hagað í dag. Að hafa fengið inn í
leiklistardeildina og lært allt sem ég lærði þar undir handleiðslu frábærra kennara gæti ég ekki
verið þakklátari fyrir. Þessi 2 námsár í lífi mínu gerðu mig að þeirri manneskju sem ég er í dag,
opnuðu fyrir mér nýjar sýnir, hjálpuðu mér að byggja upp frábært tengslanet og síðast en ekki
síst gerði Kvikmyndaskólí Íslands mér kleift að starfa við það sem ég starfa við í dag. Í þessum
skrifuðu orðum starfa ég sem leikkona ásamt því að vera í framleiðslu á nýrri íslenskri
kvikmynd.
Kvikmyndaskóla Íslands, náminu og kennurunum þakka ég þúsundfalt og vona ég að allir sem
áhuga hafa á því námi sem Kvikmyndaskóli Íslands hefur upp á að bjóða fái tækifæri eins og
ég að stunda nám við skólann í framtíðinni. 
 
Rósa Ásgeirsdóttir
 
 
 
Kvikmyndaskóli Íslands mótaði mig sem einstakling á einstakan hátt sem ég er afar þakklát
fyrir. Ég útskrifaðist sem leikari vorið 2011 en eftir fyrstu önnina var ég strax farin að vinna úti
á markaðinum og gekk vel enda studdi skólinn vel við bakið á mér. Ég hef talað við ótal
nemendur sem hafa ferðast víða og sótt skóla úti í heimi. Eftir að fá að heyra þeirra upplifun
verð ég að segja að leiklistardeildin í Kvikmyndaskóla Íslands er með þeim fremstu í heiminum.
Kennararnir leggja sig alla fram og eru alltaf til staðar, jafnvel fram á nótt var unnið án launa
og ekki beðið um neitt í staðinn nema ánægjuna af árangri okkar.
Kvikmyndaskólinn hefur hjálpað mér að láta marga drauma rætast. Útskirftverkefnið mitt, litla
stuttmyndin mín hefði aldrei orðið að veruleika nema fyrir skólann. Myndin er nú að stíga sín
fyrstu skref á hátíðum, bæði hér og erlendis, ásamt því að skila mér í frumkvöðlakeppnir, hver
veit hvar það endar. Skólinn styður einnig við okkur og leiðir okkur út á vinnumarkaðinn. Eftir
námið hef ég nú unnið við gerð bíómynda, auglýsinga og stuttmynda ásamt því að stofna
sjálfstæðan rekstur sem ég hefði mjög líklega ekki gert ef væri ekki fyrir allt sem ég hef lært í
skólanum.
Mér þykir miður ef nám sem þetta verði ekki í boðið fyrir komandi kynslóðir. Atvinnuleysi í



landinu er hrikalegt og þarna sjáum við gríðarleg tækifæri til að bæta ástandið og afla tekna
inn í landið, fólk ætti að kynna sér það.
Ég á Kvikmyndaskólanum margt að þakka og vona að hann standi því ég vil geta leitað til
kennarana þar og nemenda því ég veit að ég og aðrir erum alltaf velkomin, bæði til að vinna
og læra. Það er eitthvað sem er sérstakt.
 
Kristín Lea
 
 
 
Ég heiti Anna Hafþórsdóttir og stundaði nám í Kvikmyndaskóla Íslands 2009-2011 á
leiklistardeildinni. Námið gaf mér miklu meira en ég hafði búist við. Ég er leikkona og lít á mig
sem slíka eftir námið, ég er sterkari, ég hef betra sjálfstraust og er ennþá staðráðnari í því að
ég vil gera leiklistina að mínu starfi í framtíðinni. Ég fékk virkilega góða og persónulega
kennslu og kynntist fólki í skólanum sem er í bransanum og er framtíðarfólk í bransanum. Mér
finnst líka mjög skemmtilegt og gott fyrir markaðinn að hafa fleiri en einn skóla sem kennir
leiklist. Það er orðið annsi þreytt að fá alltaf alla leikarana úr LHÍ, allir með sama námið og
sömu kennarana. Í skólanum eru að útskrifast núna og næstu árin mjög efnilegt
kvikmyndagerðarfólk og leikarar og það er mikil synd ef við höldum ekki áfram að mennta fólk
í þessum geira hér á landi.
 
Anna Hafþórsdóttir
 
 
 
Mig langar að segja ykkur aðeins frá síðasta ári í mínu lífi, sem jafnframt hefur án efa verið
uppskerubesta ár lífs míns á svo margan og ólýsanlegan hátt. Ég skal glöð viðurkenna að
þegar mér var hleypt inn á leiklistarbrautina í Kvikmyndaskóla Íslands fyrir haustið 2010, var
ég ekki viss hvort ég ætti að þiggja boðið. Ég hugsaði með mér, án mikilla upplýsingaöflunnar,
að leiklistarnám sem hliðarbraut í kvikmyndaskóla hlyti að vera hálfgert úrhrak, og átti erfitt
með að sjá fyrir mér að borga svo háa upphæð sem skólagjöldin eru fyrir eitthvað sem svo
væri hugsanlega ekki þess virði.
 
Ég get sagt það í dag, og ég meina það eins mikið og þegar ég segist elska súkkulaði, að ALLT
það sem ég hef lært, upplifað, hlegið yfir, grátið yfir, sokkið mér yfir, drukkið yfir og allir þeir
sem ég hef kynnst, elskað, unnið með og rætt við í Kvikmyndaskóla Íslands; eru þess virði að
eyða restinni af lífinu að borga af!  Hvers virði er lífið ef við komumst ekki yfir hindranir eins og
lítið fjármagn, ef það kemur til með að veita okkur hamingju það sem eftir er ævinnar?
 
Í leiklistardeild Kvikmyndaskóla Íslands er lögð áhersla á að fá inn fólk sem er ólíkt innbyrðis
en sem bekkur myndar kraftmikla heild sem með réttum leiðbeiningum getur gert ólíklegustu
og ótrúlegustu hluti. Það er lögð ofuráhersla á stundvísi og mætingu og er okkur nemendum
innrætt það sem hluti af virðingu við samnemendur okkar, því í námi og þá sérstaklega
listnámi sem þessu, er það heildin og nærvera allra sem skipta sköpun upp á upplifanir og
hámarksnýtingu kennslutímans. Eins og okkur er gerð grein fyrir er þetta einungis í OKKAR
hag því síðar í lífinu, þegar vinnumarkaðurinn tekur við, eru það, þegar upp er staðið, þeir sem
mæta og mæta stundvíslega sem fá vinnu og halda vinnu.
 
Annars staðar í skólakerfinu þar sem ég hef komið við hefur mér fundist þessu mjög
ábótavant, og við vitum öll að þegar við erum ung temjum við okkur oft lífsmynstur sem við
fylgjum það sem eftir er ævinnar; Nemandi með slaka mætingu og vinnu í skóla heyjar ekki
mikla von um að snúa við blaðinu fyrirhafnarlaust þegar alvara lífsins tekur við. Ég hef séð fólk
vaxa og dafna og verða þroskað og ábyrgðarfullt eftir þetta ár í Kvikmyndaskólanum, úr því að
vera meðaljón, í það að verða einbeittir og ákafir lista- og athafnamenn.
 
Ég hef lært ótrúlegustu lexíur um lífið í náminu sem ég veit að munu, og hafa þegar nýst mér í
lífinu og minni þróun sem leikkonu og listakonu. Í hinu almenna skólakerfi hafa hugmyndir um
áfangakennslu og hefðbundin próf gefið nemendum þá tilfinningu að þegar þeir hafi lokið
vissum áfanga hafi þeir í reynd lokið því að læra um tiltekið fag og tilfinningin er endir, léttir.



Þegar við erum í þróunarferli að verða það sem okkur dreymir um dugar það hugarfar ekki, því
ef við ætlum að skara fram úr í því fagi þurfum við að hugsa eins og þeir bestu, og þeir bestu
láta ekki staðar numið þegar einum áfanga er lokið heldur líta á hvert fag sem eilífðarlærdóm
og halda markvisst utan um þróunarferlið í hverju og einu, allt sitt líf. Þetta er eitt af því marga
sem mér var gerð grein fyrir í KVÍ á áhrifaríkan hátt, og ég efast um að ég og bekkurinn minn
komum til með að gleyma því svo lengi sem við lifum, því við fengum að kynnast
tilfinninginunni, ekki bara orðum á blaði.
 
Ég held það sé fáum sem ekki hafa stundað listnám ljóst, að lærdómsupplifun í gegnum gjörðir
og tilfinningar, eru oft margfallt áhrifaríkari en þær sem við fáum í gegnum hefðbundna
kennslu þar sem kennari messar ákveðna rullu yfir nemendum sem þeir skrifa á blað. Bæði er
jú, nauðsynlegt en til að fullkomin heild náist í skilningi og þróun einstaklings þarf bæði að
koma til upplýsingaöflun og gjörðaferli. Hið síðara er oft skilið út undan í hefðbundnu bóknámi,
en er þó jafn mikilvægt og hitt, -upplifanir sem við túlkum í gegnum líkamann koma til með að
sitja fastar í okkur. Mín kenning er sú að öllum nemum eigi að vera skilt að taka listáfanga, sér
í lagi leiklist, til að læra að skilja upplifun og þar með lærdóm í gegnum líkamann. Ég get ekki
útskýrt á stuttan hátt hversu mikið þessar upplýsingar hafa breytt nálgun minni á lærdómi í
sínum víðasta skilningi.
 
Mig langar líka aðeins að minnast á fórnfýsi og dugnað starfsfólks skólans. Í fáum öðrum
stofnunum held ég að megi segja að vinni eins dugmikið fólk, vinnu sem er oft á tíðum lítils
metin og illa launuð, en ástríðan og velferð okkar er höfð að leiðarljósi og því leggja kennarar,
starfsfólk og ráðamenn skólans ómælda vinnu svo sem best megi um okkur fara og við fáum
sem flest tækifæri og mest út úr náminu. Besta dæmið um það er þegar stjórnvöld vildu draga
úr seglum skólans að launakostnaði starfsfólks var fórnað í vor, allt fyrir okkar hag,
nemendanna. Enda höfðum við sjálf ekki veður af ástandinu fyrr en í sumar. Á meðan hafa
ráðamenn og starfsmenn skólans unnið slitalaust til að halda megi skólastarfi áfram í eðlilegu
horfi, athugið það EÐLILEGU horfi, hér er ekki verið að fara fram á upphæðir sem auka
aðstöðu eða nokkuð annað.
 
Ég veit ekki hve oft kennararnir okkar hafar setið yfir okkur launalaust seinniparta og helgar til
að geta farið betur í eitthvað sem okkur vantaði upp á eða hreinlega til að fara í efni sem ekki
einu sinni er á kennsluskrá. Aldrei á minni skólagöngu hef ég fundið fyrir eins persónulegum
velvilja eins og hér, og fyrir það er ég og verð ævinlega þakklát. Ég hef í gegnum skólann
komist í kynni við mína lærimeistara sem ég get treyst og leitað til hvernig sem á bjátar. Fyrir
mér er það eitt ómetanlegt.
 
Kvikmyndaskóli Íslands er stofnun sem er rekin af ástríðu og með velferð framtíðar lands okkar
að leiðarljósi. Nú þegar flykkist fólk til landsins erlendis frá til að njóta og læra meira um
íslenska menningu og listir, m.a. tónlist og kvikmyndir og sjá og upplifa náttúruna okkar, er
það á okkar ábyrgð að halda uppi orðspori okkar og nýta þann efnivið sem við erum svo
heppin að hafa óþrjótandi aðgang að, náttúruna!
 
Við Íslendingar höfum eitthvað sem svo fáir aðrir hafa og við  MEGUM ekki láta það úr greipum
okkar ganga. Það er endalaus eljusemi og ástríða í bland við upplifun á náttúrunni okkar og
ótrúlegum sviftingum í veðuráttu og birtuskilyrðum yfir árið. Það er ástæða fyrir því að við,
litla Ísland, þjóðfélag með ekki fleiri en 300 þúsund einstaklinga (Jafnstórt og borgin Bonn í
Þýskalandi) á fleiri en einn og fleiri en tvo einstaklinga sem eru víðfrægir fyrir einstaka
listsköpun, sem er bæði hrífandi og eftirsóknarverð. VIÐ VERÐUM að hlúa að þeim sem eru
tilbúnir að læra heima, læra að framleiða og skapa efni sem aldrei þverr og aldrei deyr, listin
sem er það eina sem er stendur eftir þegar allt annað hrynur, því sama hvað hver segir, það
verður aldrei minni þörf fyrir andagift og innblástur, huggun; mannskepnan sækir stöðugt í
lindir listarinnar og því er það fjárfesting til framtíðar og þar með skylda stjórnvalda að styðja
við þá aðila sem hafa sýnt slíka fórnfýsi í þágu framtíðar okkar. Mín reynsla og trú segir mér að
þeir nemendur sem koma til með að útskrifast úr KVÍ núna og listastofnunum sem reknar eru
af sama metnaði, í framtíðinni verði þeir sem komi til með að halda þjóðarbúinu uppi.
 
Það er ekki einungis einlæg ósk mín, heldur einnig trú að stjórnvöldum sé það ljóst að skóli
sem Kvikmyndaskóli Íslands sé eins mikilvægur, ef ekki mikilvægari en aðrar brautir og deildir



sem njóta stuðnings á landinu okkar. 
 
Með kveðju og tilhlökkun fyrir næsta vetri í KVÍ og bjartri framtíð Íslands þar sem
langtímasjónarmið, ástríða, sköpunarkraftur, einlægni og eljusemi verða höfð að leiðarljósi.
 
Anna Sæunn Ólafsdóttir

Kvikmyndaskóli Íslands gerði mér kleift að stunda nám í kvikmyndagerð en það hef ég viljað
gera síðan ég var 10 ára. Fyrst þegar ég mætti í skólann var ég nokkuð óviss um sjálfan mig,
ekki viss hvort að ég myndi passa inn í þennan stóra hóp sem kom saman til að vera viðstödd
setningu skólans í janúar 2009. En sú óvissa hvarf fljótt þegar í ljós kom að allir innan veggja
þessarar stofnunar voru saman komnir með aðeins eitt markmið í huga; að gera kvikmyndir. Í
dag tel ég mig hafa lært ekki bara hugmyndina um hvernig skal gera kvikmyndir, hvernig
lýsing hentar hverju atriði fyrir sig eða hvernig skuli undirbúa tökur heldur tel ég að skólinn
hafi einnig undirbúið mig til að vinna undir álagi, enda var ég í skólanum þegar miklar
breytingar áttu sér stað, ekki bara hvað stærð skólans varðar heldur einnig hvað námsefnið
varðar. En það sem ég tel hafa haft mest áhrif á mig, sem kvikmyndagerðarmann, er líklega
fólkið sem ég eyddi nánast hverjum degi með í 2 ár og hef bundist ævilöngum böndum og mun
eiga óteljandi minningar með um veru okkar í Kvikmyndaskólanum. Ég biðla til ráðandi aðila
að ekki líta á þetta sem einungis skóla heldur sem garð þar sem fræjum kvikmyndamenningar
Íslands hefur verið sáð og eins og staðan er í dag, hafið þið í höndum ykkar framtíð þessara
fræja og ráðið hvort að þau visni eða verði að háum fallegum trjám.

Oddur Elíasson

Upplifun mín af Kvikmyndaskóla Íslands er hreint út sagt sérstök. Ég sótti um í
Kvikmyndaskóla Íslands vitandi mest lítið um skólann og komst inn á leiklistarbraut sem er
mitt líf og yndi. Eftir að ég kem inn í skólann, þá hefur ekkert tekið á móti mér nema gleðin ein
og eftirvænting að fá að gera það sem mér finnst mér vera ætlað að gera. Allir kennarar taka
manni opnum örmum og finnst manni eins og þetta litla samfélag sem myndast sé einskonar
fjölskylda. Fagmennskan er í fyrirrúmi og get ég sagt að ég væri ekki sami maður og ég er í
dag ef ekki væri fyrir Kvikmyndaskólann, og það meina ég á þann allra besta veg! Því þarna
hef ég tekið breytingum til hins betra og fengið að vera með framtíðarvinnufélögum mínum í
ýmsum verkefnum. Þarna skapast framtíðarbransinn! Það er einstakt andrúmsloftið sem er í
skólanum, það eru allir á milljón, ekkert hangs, ekkert hálfkák heldur allir á fullri ferð áfram
enda eru afköstin eftir því! Þetta er svo einstakt andrúmsloft að það fæst ekki lýst í orðum. Það
að hlakka til þess að byrja hvern skóladag, það er nýbreytni fyrir mér, og óska ég þess að allir
nái að finna sína hillu til að vita hvað ég á við, því þetta er mín hilla og mun ég vernda hana
með kjafti og klóm. Maður leggur ekki hilluna á hilluna, það væri svo rangt á svo marga vegu
að ég neita að ímynda mér hvernig það myndi þróast. Þá væri búið að hrifsa burt úr greipum
mér stóran part úr mínu lífi.

Bjarki Kristjánsson



Þegar ég byrjaði í Kvikmyndaskóla Íslands á handrita- og leikstjórnarsviði vissi ég ekki
almennilega hvað ég væri að fara út í. Ég vissi að ég hefði áhuga á kvikmyndagerð og skriftum
og myndi sækja þarna nám sem ég hefði brennandi áhuga á, en skólinn fór fram úr öllum
mínum vonum og væntingum. Ég kynntist því hvernig það er að skrifa pilot þátt og sjá hann
lifna við allt frá löngum nóttum við skriftir að leikaravali að tökustað að eftirvinnslu og að hvíta
tjaldinu. Tilfinningin var og er enn stórkostleg. Ekki einungis hef ég öðlast reynslu og trúi meira
á sjálfan mig heldur hef ég eignast vini fyrir lífstíð. Það er erfitt að lýsa andanum sem á sér
stað innan veggja skólans en í þessi tvö ár sem ég var í skólanum þá leið mér alltaf eins og ég
ætti annað heimili og það er ekki sjálfgefið. Takk fyrir mig KVÍ.

Eva Jóhannsdóttir

Hví KVÍ?
Nú er rétt tæpt ár síðan ég hóf nám við Kvikmyndaskóla Íslands. Áður hafði ég reynt fyrir mér
á ýmsumj sviðum; ég er hálfkláraður vélvirki og hálfkláraður byggingarverkfræðingur. Ég bjó í
Danmörku í tæp fjögur ár og eitt ár í millitíðinni í Færeyjum. Ég hafði prufað allskyns störf;
sjómaður, múrari, blikkari, liðveisla, kokkur og svona gæti ég haldið lengi áfram. Þegar ég var
einn á kvöldgöngu milli múrsteinsblokka á Annebergsvej í Álaborg þá var eitthvað sem stöðvaði
mig, allt í einu rann þetta upp fyrir mér. Skynsamasta lausnin er ekki að reyna að læra það
sem kerfið hefur skilgreint sem skynsamlegt og öruggt heldur er lausnin að læra og starfa við
það sem hver og einn hefur eldmóð fyrir. Mitt áhugasvið er að skapa andrúmsloft og upplifanir,
segja sögur og hreyfa við fólki. Nú má vel vera að mínar sögur höfði ekki til allra  en það er nú
einu sinni þannig að sumu fólki líður besti í timburhúsi á meðan aðrir pluma sig best í glerhýsi
með umhverfið sem veggjaskraut. Þegar ég stóð þarna og áttaði ég mig á því að best er að
vera skynsamur og fylginn sér; það væri eina leiðin til að ná árangri í hverju sem ég legði fyrir
mig og gerði að ævistarfi. Loksins gat ég svarað spurningunni: "hvað langar þig til að verða
þegar þú verður stór?". Næstu daga ígrundaði ég vel hvar ég ætti að sækja mitt nám. Ég taldi
skynsamlegast að koma heim til Íslands, ég er Íslendingur og sögurnar mínar verða alltaf til á
íslensku. Afhverju ætti ég þá að eyða miklum tíma í að skrifa fleiri hundruð blaðsíður á öðru
tungumáli en móðurmáli mínu? Ég sótti um í Kvikmyndaskólanum og komst inn. Námið við
skólann hefur reynst mér dýrmætt og gott veganesti til framtíðar. Ég hef lært mikið um sköpun
og kynnst ógrynni af fólki. Samnemendur mínir víkka sjóndeildarhringinn hjá mér á hverjum
degi með hugmyndaauðgi og metnaði. Auk þess læri ég af fólki sem hefur lifað og hrærst í
iðnaðinum hér heima sem og erlendis. Það er dýrmætt fyrir okkur nemendur að hafa slíkt fólk
innan skólans. Ef ég hefði valið að lengja veru mína í Danmörku, þá hefði Íslenska ríkið misst
af skatttekjum frá mér sem neytanda. Auk þess sem að meiri líkur væru á að ég hefði ílengst
úti.

Samkvæmt stefnu Menntamálaráðuneytisins virðist vera í lagi að mennta allt listafólk erlendis
nema örfáa útvalda sem komast að hérna heima. En á hinn bóginn virðist vera í góðu lagi að
útskrifa hundruði lækna, verkfræðinga og fjármálafólks á hverju ári en það er einmitt fyrsta
fólkið sem flýr land þegar sortnar í ári. Listir og menning eru auður sem getur ferðast um allan
heim og getur verið góð landkynning. Er ekki nær að fara hugsa um framtíð okkar á nýjum
sviðum? Við erum afkomendur manna sem hafa búið til ótrúlegustu sögur sem eru uppspretta
vinsælustu sagna og bíómynda síðustu hundrað ára. Hafið nú trú á okkur nýja sagnafólki þessa
lands. Ég þarf varla fleiri rök til að sýna fram á það að Kvikmyndaskóli Íslands á fullan rétt á
sér og er nauðsynlegur skóli í menntaflóru Íslands.

Kristmundur Helgi Guðmundsson

Ég hef verið að fresta því að skrifa þetta bréf í nokkra daga, einfaldlega vegna þess að það er
ómögulegt fyrir mig að setja upplifun mína á Kvikmyndaskólanum í nokkrar setningar. Ég gæti
skrifað um hann milljón síður og talað um hann endalaust. Mest óska ég þess að fólk komi
sjálft og upplifi það sem við erum að gera, hitti okkur nemendurna og spjalli við okkur, mæti í
opna tíma og veri partur af því sem við erum að gera. Kvikmyndaskólinn er besti staður sem



ég veit um og tilfinningarnar sem ég ber til hans, kennaranna og fólksins sem er í honum eru
ólýsanlegar. Þetta er eini staðurinn sem ég hef kynnst þar sem allir þekkja hvern annan, þar
sem allir eru vinir og þar sem allir eiga heima. Þar sem samstaðan er svo mikil að það skiptir
ekki máli hvort klukkan sé átta að morgni og verið sé að æfa senu fyrir tíma eða fjögur að
nóttu og allir sitji sveittir við lokaverkefnaklipp. Það er alltaf 140 manna yndisleg frábær
fjölskylda sem stendur við bakið á manni. Námið er í alla staði fullkomið og kennararnir eru
ekki bara kennarar heldur líka leiðbeinendur og vinir sem eru alltaf til í að veita ráðgjöf og
halda áfram að þroska mann sem listmann. Kvikmyndaskólinn er eini staðurinn þar sem ég hef
séð fólk breytast og þroskast í að verða betri persónur á fáránlega skömmum tíma. Námið
hefur ekki bara breytt mér sem persónu heldur öllu og öllum í kringum mig. Við erum öll
opnari, bjartari og tilbúnari en nokkurn tímann í lífinu til að takast á við ný verkefni og
áskoranir og það er frábært :)

Auður B. Snorradóttir

Góðan dag. 
Ég hef alla tíð verið ofsalega mikil fluga. Ég hoppaði inn og út úr skólum og fann mig ekki í
fagi. Fyrir algjöra tilviljun þá sæki ég um í Kvikmyndaskólanum, og fékk þar frábært viðtal hjá
honum Böðvari Bjarka. Ég náttla, verandi flugan sem ég var, vissi ekkert í hvaða deild ég átti
að sækja um, mig langaði í allar og á snilldarhátt áttaði hann Böðvar Bjarki sig á því í hvaða
sviði ég ætti heima; tækni. Það var ekki vanhugsuð niðurstaða. Nokkrum vikum síðar labba ég
inn í skólann, stressuð og óviss með hvað ég væri nú búin að koma mér í, en þegar ég hitti
kennarana og samnemendur mína þá brá mér svo mikið að ég gat varla haldið aftur að
tárunum. Hér labbaði ég inn í skóla sem ég vissi ekkert um, hitti fólk sem ég hafði aldrei hitt
áður og ég fann mig. Ég fann fjölskylduna mína og heimili. Frá og með fyrstu mínútum varð ég
ástfangin af öllu sem viðkemur Kvikmyndaskólanum. Kennararnir reyndust vera demantar af
fólki, samnemendurnir urðu margir hverjir mínir allra bestu vinir og tæknisviðið átti hug minn
allann. 
Ég vil enda þessa kveðju á að þakka Kvikmyndaskólanum fyrir að rífa af mér fluguvængina og
setja undir mig fæturna.

Snædís Snorradóttir


