VFX
ARTIST

2,5 år

”Det fattas 6000 välutbildade i
branschen, vilket betyder flera
hundra för landets Ford-verkstäder!”
Martin Olofsson,
Ford Motor Company Sverige AB

”Behovet är främst fler duktiga marintekniker som utför bra arbeten och inte
enbart ingenjörer och projektledare.”
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Nicolas Broberg, Marinkraft.

Bli mästare på filmeffekter

En VFX-artist skapar visuella effekter inom film, spel
och reklamproduktion. Du lär dig både den kreativa
och tekniska sidan av digital visualisering i film och
animation. För dig med artistiskt och tekniskt intresse.

Kurser i YH-utbildningen
• Bild, film och storytelling, 20 p
• Entreprenörskap, 10 p
• Examensarbete, 30 p
• Inspelning VFX, 20 p
• Lärande i arbete, 130 p
• Postproduktion, 40 p
• Preproduktion, 40 p
• Projektkunskap, 20 p
• Översiktskurs 3D, 40 p
• Översiktskurs compositing, 40 p
Valbara kurser
• 3D – ljussättning och texturering, 30 p
• 3D – look development, 30 p
• 3D – rigg och animation, 25 p
• 3D – technical direction, 25 p
• Compositing 2, 45 p
• Compositing 3, 65 p
Behörighetskrav
Grundläggande
yrkeshögskolebehörighet
Urval: estetiskt arbetsprov
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Visuella effekter
En VFX-artister skapar VFX-effekter
och anställs i första hand av specialiserade efterproduktionsbolag inom filmoch reklamproduktion. VFX-artister
anställs även av datorspelsföretag för
att skapa visuella effekter för datorspel
eller speltrailers.
På utbildningen arbetar du praktiskt
i vårt VFX-labb (som du har tillgång
till sju dagar i veckan) varvat med
föreläsningar av representanter från
branschen.
Samarbete mellan yrkesroller
Precis som i arbetslivet handlar VFXutbildningen mycket om problemlösning för att hitta de bästa kreativa och
tekniska lösningarna. Samarbetet mellan 3D-artister och compositors är
avgörande för resultatet. Du får därför
arbeta i team både i grundläggande
kurser och när du specialiserar dig
mot yrkesrollerna 3D-visualisering eller
compositing.

VFX en bransch för framtiden
Du som VFX-artist har möjlighet att
jobba med många spännande uppdrag
inom spel-, film- och reklamproduktion.
VFX-branschen är en av Sveriges
snabbast växande branscher. De senaste åren har antalet anställda bland
de ledande företagen i stort sett fördubblats varje år. De stora svenska
VFX-företagen är samlade här i Stockholm.
VFX är en svensk exportframgång.
Det framkom i en undersökning som
Tillväxtverket genomförde 2017 av den
digitala postproduktionsbranschen.
Yrkeshögskoleutbildning
Utbildningens ledningsgrupp består
av välkända branschföretag som regelbundet kvalitetssäkrar kurserna.
Utbildningen avslutas med en lång
praktikperiod på 26 veckor för att du
ska få en gedigen arbetslivserfarenhet
och ett brett nätverk i branschen.

Stilleben av
Christian
Gremby
studerande på
VFX-artist.

“Spel- och filmbranschen
närmar sig alltmer varandra och det är VFX-branschen som är kittet som
förenar dessa två världar.
Marknaden växer explosionsartat och behovet av
välutbildade VFX-artister
har aldrig varit större –
och kommer att fortsätta
växa.” Peter Levin,
VD, Goodbye Kansas

Kontaktperson:
Urban Lybeck, utbildningsledare
urban.lybeck@xenter.se

