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ÁVARP REKTORS
I

Hjá Listaháskóla Íslands, líkt og öðrum háskólum á Íslandi, einkenndist árið 2016 af erfiðri glímu vegna 

undirfjármögnunar háskólastigsins sem heildar. Ljóst er að ef ekki er gripið til umsvifalausra aðgerða til að 

styrkja fjárveitingar til háskólastarfs í landinu verður erfitt að halda áfram að þróa áfram það mikla starf 

sem háskólarnir hafa unnið við þekkingarsköpun í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008. Slík framþróun 

er þó eigi að síður forsenda samkeppnishæfni íslenskra menntastofnanna og þess að sú menntun sem ungu 

fólki hér á landi stendur til boða standist eðlilegan samanburð við nágrannalöndin. 

Í byrjun maí 2016, ályktuðu rektorar allra háskóla á Íslandi sameiginlega og lýstu vonbrigðum sínum yfir 

því að háskólarnir væru skildir eftir í þeirri efnahagslegu sókn í íslensku samfélagi sem fjármálaáætlun 

ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2017–2021 gerði ráð fyrir. Í ályktuninni segir m.a.: „Þar [í fjármálaáætluninni] 

er gert ráð fyrir verulegri heildarútgjaldaaukningu sem endurspeglast ekki í fjárveitingum til háskóla- og 

rannsóknarstarfs. 

Skýrslur OECD hafa sýnt fram á með óyggjandi hætti að íslenskir háskólar eru verulega undirfjármagnaðir og 

fá til að mynda helmingi lægra framlag á hvern nemanda en háskólar á Norðurlöndum. Þrátt fyrir að skýrt sé 

sagt í stefnu og aðgerðaáætlun Vísinda- og tækniráðs að framlag á hvern háskólanema verði sambærilegt við 

Norðurlöndin árið 2020, er ekkert í tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun næstu fimm ára sem bendir til 

þess að nokkur breyting verði á fjármögnun háskóla hér á landi. 

Menntun er lykill að velsæld þjóða og rannsóknir eru drif kraftur framfara. Þess vegna er núverandi tillaga að 

fimm ára fjármálaáætlun ekki einungis vonbrigði heldur mun hún, verði hún samþykkt óbreytt, hafa verulega 

neikvæð áhrif á háskólanám, vísindastarf, framþróun í atvinnusköpun og samkeppnisstöðu Íslands til framtíðar.“

Þótt lítilsháttar innspýting hafi komið inn í háskólakerfið rétt undir lok ársins 2016, í kjölfar umræðu 

tengdri alþingiskosningum seint um haustið, er ljóst að baráttunni fyrir eðlilegum fjárveitingum í 

háskólakerfið er langt í frá lokið. 

II

Sú undirfjármögnun sem Listaháskóli Íslands glímir við, rétt eins og aðrir háskólar, er þó einungis einn 

þáttur í því erfiða rekstrarumhverfi sem LHÍ bjó við 2016. 

Húsnæðismálin, sem verið hafa óviðunandi allt frá stofnun LHÍ, voru ekki síður sá hverfipunktur sem 

stjórnendur settu á oddinn í samtölum sínum við stjórnmálamenn allra flokka í aðdraganda kosninga á 

síðari huta ársins. Óhætt er að segja að þeir sem til samtalsins komu hafir verið slegnir yfir þeim aðbúnaði 

sem Listháskólinn hefur búið við í gegnum tíðina. Ekki síst þegar horft er til þess að LHÍ er eini skólinn á 

fræðasviði lista í landinu og axlar ríkar skyldur heillar þjóðar gagnvart menningararfleifð lista og hönnunar, 

menntun á því sviði og viðgangi skapandi atvinnugreina í landinu. 

Það er augljóst að þótt akademískt starf LHÍ eflist og þroskist með hverju árinu, verður ekki hægt að 

viðhalda þeim gæðum sem starfsfólk og stjórnendur telja nauðsynleg nema úrbætur séu gerðar í húsnæðis-

málum og skólanum skapaður varanlegur samastaður með viðunandi húsakosti, tækjum og aðbúnaði. 

Aðsókn í skólavist er stöðug og mikil, sem bendir til þess að áhrifasvið LHÍ í íslensku samfélagi sé 

umtalsvert og ungt fólk í landinu telji menntun á sviði lista eiga erindi inn í framtíðina. Jafnframt blómstrar 

alþjóðlegt samstarf sem og samvinna við stofnanir, sveitafélög og fyrirtæki innanlands. Sá slagkraftur sem 

Listaháskólinn býr yfir til þekkingar- , list- og nýsköpunar er þó hvergi nærri fyllnýttur eins og stendur, þar 

sem húsnæði nýtist ekki sem skyldi og ekki hafa fengist fjármunir til að byggja upp nauðsynlega innviði. 
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III 

Rannsóknir eru í sívaxandi mæli undirstaða þeirrar þekkingarsköpunar sem unnið er að við Listaháskólann 

líkt og aðra háskóla í landinu. Framlög til rannsókna við LHÍ er þó það lægsta sem gerist í íslensku 

samfélagi, þrátt fyrir að fræðasviðið sé vítt og gríðarlega mikið starf óunnið, svo sem við grunnrannsóknir, 

ef takast á að varðveita ómetanleg verðmæti úr listarfi þjóðarinnar til framtíðar. Er þá ekki horft til 

eiginlegra listrannsókna, sem eru þó sá akur sem þarf að plægja til að fleyta hugmyndafræðilegri umræðu 

og þróun háskólastarfs við LHÍ áfram hér á landi líkt og gerst hefur í nágrannalöndunum.

Undir lok árs 2016 varð til nýtt svið við Listaháskólann er annast allt það starf er lýtur að gæðum, kennslu 

og rannsóknum. Við það voru sameinuð undir einn hatt málefni er áður tilheyrðu starfssviði kennslustjóra, 

auk rannsókna og gæðamála.

IV

Rekstur skólans var erfiður árið 2016, enda þurfti ekki nema minniháttar ófyrirsjáanleg áföll til að skapa 

halla í stofnun sem búið hefur við stöðugan niðurskurð í áraraðir. Enn og aftur var því hafist handa við að 

skera niður í starfi sem þvert á móti kallar á aukna innspýtingu. Horfurnar undir lok ársins voru þó þær að 

reksturinn væri að komast í jafnvægi á nýjan leik þótt vissulega sé það síaukin áskorun að halda honum 

innan þess fjárhagsramma sem fjárlög gera ráð fyrir. 

Jákvæðan viðsnúning má fyrst og fremst þakka framúrskarandi starfsfólki og samheldni allra stjórnenda, 

hvort heldur litið er til stoðsviða eða akademískra starfsmanna. Þeim öllum, sem og nemendum, þakka ég 

ríkulegt framlag til skólans og gefandi samtal um hlutverk Listaháskóla Íslands hvað varðar viðgang og 

framþróun lista og hönnunar hér á landi. 

Fríða Björk Ingvarsdóttir, 
rektor Listaháskóla Íslands 

Við útskriftarathöfn Listaháskóla Íslands 17. júní 2016 var Hjálmar H. Ragnarsson gerður að fyrsta heiðursdoktor skólans.
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Stjórn
Stjórn Listaháskóla Íslands fer með æðsta ákvörðunar-

vald innan skólans og yfirumsjón málefna er varða 

skólann í heild. Stjórn Listaháskólans er skipuð fimm 

mönnum til þriggja ára í senn, og hefur enginn þeirra 

framfæri sitt af starfi við skólann eða stundar nám við 

hann. Mennta- og menningarmálaráðherra tilnefnir 

tvo menn í stjórnina en þrír eru kjörnir á aðalfundi 

Baklands Listaháskóla Íslands. Stjórn fundar á 4-6 

vikna fresti yfir skólaárið.

Í apríl 2016 gekk Jón Ólafur Ólafsson úr stjórn og 

Rúnar Óskarsson kjörinn fulltrúi Baklands Lista-

háskólans tók við. Í nóvember gengu síðan tveir 

stjórnarmenn úr stjórninni; Kolbrún Halldórsdóttir 

stjórnarformaður og Markús Þór Andrésson. Í þeirra 

stað komu; Magnús Ragnarsson og Áslaug María 

Friðriksdóttir, bæði skipuð af Mennta- og menningar-

málaráðherra. 

Stjórn Listaháskóla Íslands skipa nú: Magnús 

Ragnarsson, stjórnarformaður, Halla Helgadóttir, 

varaformaður, Áslaug María Friðriksdóttir, Jóhannes 

Þórðarson og Rúnar Óskarsson. Varamenn eru Tinna 

Lind Gunnarsdóttir og Þuríður Jónsdóttir. 

Framkvæmdaráð
Framkvæmdaráð er samráðsvettvangur helstu 

stjórnenda skólans, en í framkvæmdaráði sitja rektor, 

framkvæmdastjóri og deildarforsetar.  Framkvæmda-

ráð undirbýr tillögur að stefnu fyrir skólann í helstu 

málefnum og er bakhjarl rektors í daglegri stjórn. 

Framkvæmdaráð kemur að öllu jöfnu saman vikulega 

yfir skólaárið. 

Fagráð
Fagráð hefur verið starfandi við skólann síðan 2009 

en það er samráðsvettvangur um akademísk málefni. 

Fagráðið kemur saman að öllu jöfnu einu sinni í 

mánuði. Meðlimir eru ellefu, en deildarforsetar eiga 

þar nú einn fulltrúa og nemendur tvo. Fagráðið kýs 

sér formann. 

Samráðsvettvangur stoðsviða
Samráðsvettvangur stoðsviða er skipaður forstöðu-

mönnum sviða skólans auk rektors og framkvæmda-

stjóra. Samráðsvettvangurinn fundar einu sinni í 

mánuði um málefni stoðsviða. 

Nemendaráð 

Í hverri deild er starfandi nemendafélag sem hefur 

það hlutverk að sinna málum sem varða hagsmuni 

nemenda. Nemendaráð Listaháskóla Íslands er skipað 

formönnum nemendafélaganna. Nemendaráð skipar 

í nefndir og ráð eftir tilnefningum nemendafélaga. 

Nemendaráð fundar með rektor reglulega yfir 

skólaárið. 

Nefndir
Á árinu voru starfræktar rannsóknarnefnd og 

kennslunefnd sem heyra undir fagráð. Einnig voru 

starfandi jafnréttisnefnd, umhverfisnefnd, 

hæfisnefnd og úrskurðarnefnd um réttindamál 

nemenda.

STJÓRN – RÁÐ – NEFNDIR
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Alþjóðlegt samstarf
Listaháskólinn tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi 

og leggur áherslu á að byggja upp samstarf við 

háskólastofnanir og fagumhverfi erlendis. Stór hópur 

nemenda tekur hluta náms síns erlendis og nem-

endur víðsvegar að stunda nám við Listaháskólann. 

Skólinn leggur áherslu á að búa nemendur undir að 

starfa á alþjóðlegum vettvangi, t.a.m. með því að 

veita tækifæri til námsdvalar erlendis sem hluta af 

námi. Á hverju ári hljóta um 100 nemendur styrki 

til skiptináms eða starfsnáms og fer sá hópur 

stækkandi. Starfsfólki skólans býðst einnig styrkir til 

kennaraskipta eða starfsþróunar erlendis. Á 

skólárinu 2015-2016 fóru 36 starfsmenn í slíka dvöl. 

Á skólaárinu 2016-2017 er gert ráð fyrir að 

heildarfjöldi styrkja verði 63, þar af 13 styrkir til 

erlendra gestakennara úr fagumhverfinu. Með 

þátttöku í norrænum samstarfsnetum og 

alþjóðlegum verkefnum vex tengslanet skólans en 

þar gegna menntaáætlanir Erasmus+ og Nordplus 

veigamiklu hlutverki. 

Síðastliðin tvö ár hefur Listaháskólinn leitt 

samstarfsverkefni níu evrópskra tónlistarháskóla. 

Verkefnið var styrkt af Erasmus+ áætluninni með 

það að markmiði að þróa námsefni fyrir tónlistar-

kennslu á háskólastigi og aðlaga það að hlutverki 

tónlistarmanna nútímans. Verkefnið var metið af 

sérfræðingi og hlaut 90 stig af 100 mögulegum. 

Þetta er sérstaklega góður árangur sem færir 

verkefnið í flokk fyrirmyndarverkefna sem birtar eru 

upplýsingar um á vefsíðu framkvæmdastjórnar ESB.

Í samantekt matsmanns um verkefnið og verkefnis-

niðurstöður segir m.a. að verkefnið sé nýskapandi 

og mikilvægt í samhengi klassískrar tónlistar-

menntunar. Sérfræðingurinn telur að verkefnið hafi 

opnað á nýjar aðferðir í þjálfun nemenda og þróun 

námsumhverfis sem oft á tíðum er byggt á gömlum 

hefðum og aðferðum. Verkefnið er talið hafa skapað 

ný tækifæri í alþjóðlegri samvinnu nemenda.

Bókasafns- og upplýsingaþjónusta
Bókasafns- og upplýsingaþjónusta Listaháskólans er 

með starfsemi í tveimur af þremur byggingum 

skólans; í Þverholti má finna safnkost hönnunar- og 

arkitektúrdeildar, sviðslistadeildar og tónlistar-

HÁSKÓLASKRIFSTOFA
deildar og í Laugarnesi má finna safnkost mynd-

listardeildar og listkennsludeildar. Öll starfsemi 

bókasafnsins fer fram í samstarfi við deildir skólans 

og er þróuð fyrir ólík námsstig. Bókasafn tónlistar-

deildar nýtur þeirrar sérstöðu að njóta fjárhagslegs 

stuðnings úr Styrktarsjóði Halldórs Hansen en stjórn 

sjóðsins stýrir vali á innkaupum. 

Þungamiðja starfseminnar hverfist einkum um 

uppbyggingu og skráningu safnkosts með hliðsjón 

af þörfum deilda og námsbrauta og aðfangastefnu 

safnsins. Einnig leggur safnið áherslu á að veita 

nemendum og kennurum aðgang að hverskyns 

upplýsingum sem þau vanhagar um með því að 

bjóða upp á tímaritaáskriftir og rafræn gagnasöfn 

sem hæfa fræðasviðum skólans. Að auki geta 

lánþegar leitað til safnsins eftir kennslu í 

upplýsingalæsi og meðferð heimilda. 

Í júní 2016 flutti safnkostur tónlistardeildar og 

sviðstadeildar úr húsnæði við Sölvhólsgötu og 

sameinaðist safnkosti hönnunar- og arkítektúr-

deildar í Þverholti. Við þessar breytingar var unnt 

að lengja opnunartíma safnsins í Þverholti til kl. 17 

á virkum dögum og að auki að bjóða upp á opnanir 

á laugardagseftimiðdögum í báðum útibúum 

safnsins. Þessi lengri opnunartími hefur mælst vel 

fyrir hjá notendum safnsins og hafa margir þeirra 

nýtt sér lesaðstöðuna og útlánaþjónustuna á 

laugardögum. Í kjölfar flutninganna hóf bókasafnið 

jafnframt að bjóða upp á sendiferðir á milli 

Sölvhólsgötu og Þverholts alla virka daga. Ferðirnar 

spara notendum sporin og eru notaðar daglega til 

að fá efni lánað og skila.

Nemendaþjónusta
Nemendaþjónusta hefur það meginhlutverk að sjá um 

sameiginleg málefni sem tengjast námi nemenda. 

Námsstjóri, deildarfulltrúar, þjónustufulltrúar og 

móttökufulltrúi vinna í nemendaþjónustunni og sjá um 

mörg miðlæg verkefni eins og umsóknar- og 

inntökuferli, skráningar, stundaskrá, nemendaskírteini 

og útskriftargögn. Einnig annast námsstjóri ýmis mál 

sem tengjast stjórnsýslu skólans og gæðamálum svo 

sem endurskoðun og útgáfu skóladagatals, mat á 

fyrra námi og þróunarvinnu á nemendabókhalds- og 

kennsluvef skólans.
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Náms- og starfsráðgjafi starfar innan nemenda-

þjónustunnar og hefur það að markmiði að efla 

vitund einstaklinga um viðhorf sín, áhuga og 

hæfileika þannig að þeir fái notið sín í námi.

Gæði, kennsla og rannsóknir
Undir lok árs 2016 varð til nýtt svið, Gæði, kennsla 

og rannsóknir (GKR). Við það fluttust málefni sem 

áður tilheyrðu sérstökum kennslustjóra frá Náms- 

og kennsluþjónustu (sem nú heitir Nemenda-

þjónusta) til GKR. Rannsóknir og gæðamál heyra 

nú einnig undir þetta nýja svið. GKR annast mál 

eins og kannanir, verkferla, lykiltölur, gæðahandbók, 

kennslumat, kennsluskrá, skólareglur, rannsóknamat, 

rannsóknafundi deilda, útgáfumál, Opna lista-

háskólann og hugverkarétt svo dæmi séu tekin.

Árleg ráðstefna skólans um rannsóknir á fræðasviði 

lista, Hugarflug, var haldin í fimmta sinn í febrúar 

og var ráðstefnan skipulögð með veglegri hætti í 

tilefni tímamótanna. Markmið ráðstefnunnar er að 

skapa vettvang fyrir faglega og gagnrýna umræðu 

um þekkingarsköpun með áherslu á listrannsóknir 

og þann fjölbreytileika sem einkennir nálgun, 

aðferðir, efnistök og miðlun á sviðinu. 

Sitt hvor umsóknin var send í Rannsóknasjóð og 

Innviðasjóð á árinu, en í hvorugu tilfelli hlaust 

styrkur. Nemendur áttu hinsvegar velgengni að 

fagna í Nýsköpunarsjóði námsmanna, en 7 verkefni 

voru styrkt með aðkomu 19 nemenda LHÍ sumarið 

2016. Flest verkefnanna eru á sviði hönnunar og 

arkitektúrs, en einnig hlutu nemendur í myndlist, 

listkennslu og tónlist styrki. Þá féllu Nýsköpunar-

verðlaun forseta Íslands árið 2016 í skaut Heiðdísar 

Ingu Hilmarsdóttur, vöruhönnunarnema við LHÍ, 

og Birgittu Steingrímsdóttur, líffræðinema við HÍ 

fyrir verkefnið Þekkirðu fuglinn? Rannsókn á 

fuglafræðiþekkingu barna og þróun og gerð spils 

sem gerir þeim kleift að læra í gegnum leik.

Innri styrktarsjóðir til rannsóknastarfs eru Starfs-

þróunarsjóður akademískra starfsmanna og 

Útgáfusjóður. Um reglur og styrkhafa má sjá á 

vefsvæði skólans: http://lhi.is/sjodir-og-styrkir. 

Rannsóknaleyfi voru veitt í annað sinn, en um 

reglur og veitingu leyfa má sjá á vefsvæði skólans: 

http://lhi.is/rannsoknaleyfi

Áfram var haldið innleiðingu nýs innra matskerfis á 

afrakstri rannsókna og nýsköpunar, sem er í höndum 

rannsóknanefndar. Ljóst er að leyfa þarf góðan tíma 

til að þróa kerfið og gera það sem markverðast, bæði 

fyrir akademíska starfsmenn sem og stofnunina sjálfa. 

Á síðari hluta ársins var hafist handa við að þróa 

áfram innra matskerfi á gæðum kennslu.

Kynningarmál 
Árið 2016 var tíðindamikið þegar verkefni á sviði 

kynningarmála eru skoðuð. Nýr vefur leit dagsins ljós 

um miðjan apríl 2016. Vefur Listaháskólans er í 

stöðugri þróun. Á haustmánuðum ársins 2016 var lögð 

mikil vinna í þróun verkefna sem framkvæmd voru 

snemma árs 2017. Hætt var að gefa út útskriftarbækur 

nemenda í tónlistardeild, sviðslistadeild, hönnunardeild 

og listkennsludeild. Lokaverkefni nemenda birtast nú á 

vef skólans. Þessi breyting kom vel út og eru miðlun á 

verkefnum nemenda í stöðugri þróun. Til að mynda var 

ákveðið að nemendur myndlistardeildar myndu sitja 

áfanga í gerð sýningarskráa og halda um leið utan um 

það verkefni að gera sýningarskrá fyrir 

útskriftarsýningu vorið 2017. 

Fastir punktar í kynningarstarfi skólans eru heim-

sóknir í framhaldsskóla, þátttaka í Háskóladeginum 

og heimsóknir út á land í kjölfar hans. Opinn 

dagur er haldinn árlega auk þess sem sérkennarar 

af listnámsbrautum framhaldsskólanna hafa komið 

í heimsókn í hönnunar- og arkitektúrdeild og 

myndlistardeild.

Haustið 2016 tók Listaháskólinn þátt í lýðræðis-

hátíðinni Fundur fólksins sem fram fór í Norræna 

húsinu. Yfirskrift innleggs LHÍ var „samfélag án 

lista“. Listaháskólinn hélt árlegan Háskólafund 

sinn með nýju sniði, fundurinn var skipulagður í 

samvinnu við Samtök Iðnaðarins og var eitt af 

markmiðunum að fá frambjóðendur til alþingis-

kosninga haustið 2016 til þess að taka þátt. 

Fundurinn var jafnframt hugsaður sem einn liður 

í undirbúningi stefnumótunar fyrir skólann. 

Óhætt er að segja að vel tókst upp, mæting var góð 

og umræðurnar gefandi. Ljóst er að margir utan 

mengis skólans hafa áhuga á virku samtali við 

skólann og mikilvægt er að bjóða upp á slíka 

viðburði árlega, þó yfirskriftin verði breytileg. 

Kynningarsvið var í áhugaverðu og gefandi sam-

starfi við nemendur á kvikmyndabraut Borgar-

holtsskóla í nóvember 2016. Þau tóku þátt í að gera 

stutt myndbrot fyrir skólann þar sem tekin voru 



8

viðtöl við nemendur, kennara og deildarforseta auk 

rektors. Spurt var um listrannsóknir og nemendur 

gáfu innsýn í skólastarfið. 

Mannauðsstjórnun 
Frá því að ný staða mannauðsstjóra var stofnuð í janúar 

2015 hefur megináhersla í mannauðssmálum verið á 

gagnsæi og jafnræði í ákvarðanatöku, betrumbætt 

starfsumhverfi og eflingu starfsfólks. 

Samþykktar voru reglur um launlaust leyfi og sveigjan- 

leika í starfi sem gæta eiga jafnræðis í ákvarðanatöku 

hvað þessa þætti varða. Þá voru samþykktar reglur um 

starfsþróunarsjóð starfsfólks á stoðsviðum og var í 

fyrsta sinn auglýst eftir umsóknum í sjóðinn haustið 

2016. Fyrir er starfræktur starfsþróunarsjóður sem 

akademískir starfsmenn geta sótt í. 

Vorið 2016 fór fram umfangsmikið ráðningarferli þegar 

auglýstar voru lausar til umsókna 10 stöður háskóla-

kennara í fjórum deildum skólans. Um var að ræða 

stöður við hönnunar- og arkitektúrdeild, myndlistar-

deild, sviðslistadeild og tónlistardeild. Alls bárust 94 

umsóknir um störfin sem hæfisnefndir mátu sam-

kvæmt reglum skólans um veitingu akademískra starfa 

og hæfiskröfur tiltekinna starfa. Við lok ferlisins voru 

ráðnir til skólans ellefu nýjir háskólakennarar og var þar 

um að ræða aðjúnkt, fjóra lektora, þrjá dósenta og þrjá 

prófessora. 

Vorið 2016 var í fyrsta sinn veittur framgangur í starfi þar 

sem hæfisnefnd vann eftir nýjum reglum um mat á 

akademísku hæfi. Hlutu þrír starfsmenn hönnunar- og 

arkitektúrdeildar framgang í starfi, tveir úr stöðu lektors 

í stöðu dósents og einn úr stöðu aðjúnkts í stöðu 

prófessors. Þá hlaut einn starfsmaður myndlistar-

deildar framgang úr stöðu aðjúnkts í stöðu lektors. 

Frá árinu 2013 hafa árlega verið lagðar fyrir starfsfólk 

viðhorfskannanir þar sem kannað er viðhorf til 

ýmissa þátta sem varða starf, starfsumhverfi og 

stjórnun skólans. Könnunin sem lögð var fyrir 

haustið 2016 var ítarlegri en fyrri kannanir og ættu 

niðurstöður hennar að gefa nánari vísbendingu um 

viðhorf starfsfólks en áður. Niðurstöður voru 

umtalsvert jákvæðari hjá þeim hópi starfsmanna sem 

hafa annað en kennslu að meginstarfi við skólann en 

niðurstöður akademískra starfsmanna stóðu í stað 

eða sýndu lítillega neikvæðari niðurstöðu. Sé horft til 

niðurstaðnanna í heild mælast þeir þættir neikvætt 

sem varða húsnæði og aðstöðu, álag og starfskjör. 

Aðrir þættir mældust jákvætt en er þar um að ræða 

þátttöku í stefnumótun, stuðning og stjórnun næsta 

yfirmanns, starfsanda, sveigjanleika og sjálfstæði í 

starfi, upplýsingamiðlun, starfsþróun, jafnrétti og 

ánægju og stolt af vinnustaðnum. 

Tölvuþjónusta 
Endurskipulagning tölvusviðs skólans sem hófst 

haustið 2014 lauk á árinu. Framundan er vinna við 

skjalavörslukerfi, nýtt símkerfi, yfirferð hugbúnaðar 

og endurskipulagning leyfismála. Viðhald og 

endurnýjun búnaðar er áfram stór þáttur í starfi 

tölvuþjónustunnar sem og þjónusta við nemendur 

og starfsfólk.
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NEMENDUR
Alls voru 462 virkir nemendur við nám í Listaháskólanum í október 2016, 302 konur og 160 karlar. 

Nemendur í bakkalárnámi voru 385 og 77 í meistaranámi. Vorið 2016 bárust 525 umsóknir um nám við 

skólann. Um haustið hófu 185 nýnemar nám og inntökuhlutfallið því 35,2% heilt yfir skólann. Á árinu 

útskrifuðust 156 nemendur. 

Endurkomuhlutfall nemenda var 84% en það er reiknað út frá fjölda nemenda sem hófu nám haustið 2015 

og fjölda þeirra sem skiluðu sér á annað ár haustið 2016.

Mynd 1.

Kynjahlutföll nemenda eftir 

deildum (október 2016).

Mynd 2.

Fjöldi nemenda eftir deildum 

(október 2016).

Tafla 1.

Aldursdreifing nemenda 

(október 2016).

Fjöldi Hlutfall

Yngri en 25 ára 206   45%

26–30 ára 144 31%

31–40 ára 71 15%

41–49 ára 26 6%

Eldri en 50 ára 15 3%
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STARFSFÓLK
Í október 2016 voru fastráðnir starfsmenn á launaskrá skólans alls 112 í 85 stöðugildum, 66 konur og 46 

karlar. Stöðugildi stundakennara á árinu voru 23 en þau eru reiknuð út frá klukkustundum. Höfðatala 

stundakennara var um 400 á árinu 2016. Auk þeirra komu fjölmargir gestir, leiðbeinendur lokaverkefna, 

prófdómarar og fyrirlesarar að verkefnum fyrir skólann.

Mynd 3.

Fjöldi stöðugilda 

akademískra starfsmanna 

og stundakennara eftir 

deildum. Á myndina vantar 

tvö rannsóknarleyfi. Önnur 

störf eru umsjón verkstæða, 

tæknimála og meðleikur 

(október 2016).

Mynd 4.

Skipting starfsþátta eftir 

deildum. Rannsóknarleyfi 

og afleysingar tveggja 

deildarforseta á haust-

misseri eru tekin með á 

þessari mynd (október 

2016).
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Heildartekjur Listaháskóla Íslands á almanaksárinu 2016 voru um 1.172 milljónir króna; 910,8 milljónir var 

framlag ríkisins, 225 milljónir komu inn vegna skólagjalda og aðrar tekjur voru 36 milljónir.

Rekstrargjöld voru 1.183 milljónir króna; laun voru 807 milljónir, húsnæðiskostnaður 231 milljónir og annar 

rekstrarkostnaður var 127 milljónir. Afskriftir voru 18 milljónir króna og fjármagnsliðir skiluðu 0,4 

milljónum. Tap frá rekstri var því 10,7 milljónir króna.

Þrátt fyrir sársaukafullar hagræðingaraðgerðir sem gripið var til vorið 2016 varð tap af rekstri skólans. 

Þessar aðgerðir fólust meðal annars í því að skólinn hætti rekstri mötuneyta, bókasöfn voru sameinuð, 

úthlutun úr sjóðum starfsmanna var frestað og endursamið var um leigu og ræstingu húsnæðis. 

Ávinningur hagræðingaraðgerðanna kemur að hluta til í ljós 2017.

Tap ársins, umfram áætlun, má helst rekja til vaxtakostnaðar af yfirdrætti, flutnings bókasafns af Sölvhóls-

götunni í Þverholt og kostnaðar við hæfismat og ráðningar vegna mikils fjölda umsókna um störf 

háskólakennara.

FJÁRMÁL

Rekstrarreikningur ársins 2016

Rekstrartekjur

Framlag ríkissjóðs til kennslu og rannsókna 910.800.000

Skólagjöld 225.021.201

Aðrar tekjur 36.190.434

 1.172.011.635

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld (806.999.048)

Húsnæðiskostnaður (231.068.281)

Annar rekstrarkostnaður (126.964.008)

Afskriftir (18.142.045)

 (1.183.173.382)

Rekstrarafkoma (11.161.747)

Fjármunatekjur 598.452

Fjármagnsgjöld (7.156.486)

Gengismunur 7.002.863

Afkoma ársins (10.716.918)
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Undanfarin ár hefur rekstrarniðurstaða ársins sveiflast frá tapi yfir í núllrekstur eða afgang annað hvert ár. 

Þetta er dæmigert fyrir stofnun þar sem fjármagn skortir til grunnreksturs og gripið er til sársaukafullra 

aðhaldsaðgerða þegar niðurstaðan er neikvæð. Þau þrjú stærri tapár sem sjást á mynd 5 eiga sér afgerandi 

skýringar. Skólaárið 2011-2012 var flutt úr Skipholti í Þverholt - það reyndist mjög kostnaðarsamt og styrkur 

til verkefnisins frá ríkinu skilaði sér ekki fyrr en á næsta skólaári sem þá sýndi afgang. Árið 2013 var 

uppgjörsári skólans breytt úr skólaári í almanaksár. Við það varð til 6 mánaða uppgjör fyrir seinni hluta 

almanaksársins 2013 sem sýnir töluvert tap vegna áunnins óuppgerðs orlofs til starfsmanna. Árið 2014 er 

nokkurn veginn í jafnvægi en síðan koma til nokkrir þættir sem orsaka mikið tap árið 2015. Það er í fyrsta 

lagi kostnaður við standsetningu danssals og leikrýmis í Austurstræti, launahækkanir og eingreiðslur til 

starfsmanna og uppfærsla tölvukerfa skólans sem bráðnauðsynlegt reyndist að fara í. Á almanaksárinu 2017 

er gert ráð fyrir afgangi sem losar skólann undan íþyngjandi fjármagnskostnaði vegna yfirdráttar og bætir 

neikvæða eiginfjárstöðu skólans til muna.

Mynd 5.

Niðurstaða rekstrar 

árin 2011-2016 og 

áætlun ársins 2017. 

Upphæðir eru á 

verðlagi hvers árs.

-88 

20

-32 -3 

-79 

-11 

80

Rekstrarniðurstaða	2011-2017

2011-2012

2012-2013

2013 2014 2015 2016

2017

Laun	og	
launatengd	

gjöld
63%

Húsnæðis-
kostnaður

20%

Annar	
rekstrarkostn.

15%

Afskriftir
2%

Laun	og	
launatengd	

gjöld
68%

Húsnæðis-
kostnaður
19,5%

Annar	
rekstrarkostn.

11%

Afskriftir
1,5%

Mynd 6. Í hvað fara gjöldin?

Á mynd 6 má sjá hlutfallslega skiptingu útgjaldaliða skólans. Fyrri myndin er frá 2013 og seinni myndin frá 

2016. Hlutfallstala húsnæðiskostnaðar Listaháskólans er með því hæsta sem þekkist innan íslenskra 

háskóla. Aðhald og niðurskurður fer að mestu fram innan geirans „Annar rekstrarkostnaður“ þar sem 

húsnæðis- og launakostnaður eru nokkuð fastir liðir og erfiðara við þá að eiga.

2013 2016
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STARFSEMI DEILDA
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Í hönnunar- og arkitektúrdeild er boðið upp á 5 námsleiðir:

• 180 eininga bakkalárnám í arkitektúr, fatahönnun, grafískri hönnun og vöruhönnun

• 120 eininga meistaranám í hönnun

Nemendur 
Nemendur við deildina voru 184 haustið 2016. Flestir nemendur stunduðu nám í grafískri hönnun eða 

samtals 67 nemendur. Nemendur í arkitektúr voru 45, nemendur í fatahönnun voru 30 og 29 nemendur 

stunduðu nám á námsbraut í vöruhönnun. Þá stunduðu 11 nemendur á meistarastigi nám við deildina. 

Kynjahlutfall við deildina er nokkuð ójafnt en alls stunduðu 116 konur nám við deildina og 66 karlar. 

Á hverju ári eru teknir inn 55 nemendur í BA nám og hefja 20 þeirra nám í grafískri hönnun, 15 í 

arkitektúr, 10 í fatahönnun og 10 í vöruhönnun. Aðeins voru teknir inn 8 nemendur á námsbraut í 

vöruhönnun haustið 2016 en fjöldi nýnema á öðrum brautum var samkvæmt viðmiðum. Alls sóttu 45 

nemendur um nám í arkitektúr en 15 fengu inngöngu í námið. Inntökuhlutfall á öllum námsbrautum 

samanlagt var 38%.

Nemendur eru alla jafna þrjú ár að ljúka bakkalárnámi og tvö ár að ljúka meistaranámi. Vorið 2016 

útskrifuðust 45 nemendur úr BA námi og má því gera ráð fyrir að brottfall hafi verið um 18% sem er óvenju 

hátt miðað við fyrri ár. 

Starfsfólk
Stöðugildi akademískra starfsmanna voru 14,1 og skiptu 20 starfsmenn þeim stöðugildum með sér. Þar 

fyrir utan voru tveir verkefnastjórar við deildina í samtals einu stöðugildi og einn deildarfulltrúi í fullu 

starfi. Auk þess var 0,7 stöðugildi á mótunarverkstæði og textílverkstæði í Þverholti. Þá er deildarforseti í 

fullu starfi og eru starfsmenn deildarinnar því 26 samtals. Eru þá ekki taldir með starfsmenn á 

verkstæðum í Laugarnesi en þeir starf þeirra fellur bæði undir hönnunar- og arkitektúrdeild og 

myndlistardeild. 

Sjö fagstjórar eru starfandi í hönnunar- og arkitektúrdeild og eru þeir leiðandi í stefnumótun hverrar 

námsbrautar auk þess að hafa yfirumsjón með námi og kennslu á hverri braut fyrir sig. Fagstjóri fræða í 

BA námi vinnur með öðrum fagstjórum þvert á allar námsbrautir. Fagstjórar á árinu 2016 voru 

eftirfarandi:

• Steinþór Kári Kárasson prófessor, fagstjóri í arkitektúr

• Garðar Eyjólfsson dósent, fagstjóri í vöruhönnun

• Katrín María Káradóttir aðjúnkt, fagstjóri í fatahönnun

• Lóa Auðunsdóttir aðjúnkt, fagstjóri í grafískri hönnun vor 2016

• Birna Geirfinnsdóttir lektor, fagstjóri í grafískri hönnun haust 2016

• Sigrún Alba Sigurðardóttir lektor, fagstjóri fræða í BA námi

• Guðbjörg R. Jóhannesdóttir aðjúnkt, fagstjóri fræða í MA námi 

• Halldóra Ísleifsdóttir prófessor, fagstjóri MA náms 

Aðrir fastráðnir starfsmenn deildarinnar á árinu 2016 voru: Tinna Gunnarsdóttir prófessor í vöruhönnun, 

Guðmundur Oddur Magnússon prófessor í MA námi, Björn Guðbrandsson prófessor í arkitektúr, Massimo 

Santanicchia dósent í arkitektúr, Linda Björg Árnadóttir lektor í fatahönnun, Bryndís Björgvinsdóttir aðjúnkt 

í fræðum, Hlín Helga Guðlaugsdóttir aðjúnkt í MA námi, Dainius Bendikas aðjúnkt í fatahönnun, Anna 

María Bogadóttir aðjúnkt í arkitektúr, Thomas Pauzs aðjúnkt í vöruhönnun, Atli Hilmarsson aðjúnkt í 

grafískri hönnun, Halldór Arnar Úlfarsson aðjúnkt og umsjónarmaður mótunarverkstæðis, Helga Pálína 

Brynjólfsdóttir umsjónarmaður textílverkstæðis, Rúna Thors verkefnastjóri, Hallgerður Hallgrímsdóttir 

HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD
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verkefnastjóri, Marteinn Sindri Jónsson verkefnastjóri, Hafdís Harðardóttir deildarfulltrúi og Hreinn 

Bernharðsson þjónustufulltrúi. 

Litlar mannabreytingar urðu í deildinni á árinu 2016 en þó bættust við þrír nýir akademískir starfsmenn. 

Björn Guðbrandsson var ráðinn prófessor í arkitektúr í 40% stöðu og Anna María Bogadóttir aðjúnkt í 50% 

stöðu við sömu námsbraut. Dainius Bendikas var ráðinn aðjúnkt í fatahönnun í 40% stöðu. Birna 

Geirfinnsdóttir, lektor í grafískri hönnun, snéri til baka úr fæðingarorlofi haustið 2016 og lét Atli 

Hilmarsson þá af störfum sem aðjúnkt. Hann starfar þó áfram sem stundakennari við deildina. 

Hallgerður Hallgrímsdóttir verkefnastjóri fór í fæðingarorlof haustið 2016 og var Marteinn Sindri Jónsson 

ráðinn til að leysa hana af. Garðar Eyjólfsson lektor í vöruhönnun fékk framgang í stöðu dósents og 

Massimio Santanicchia lektor í arkitekúr sömuleiðis. 

Stefna deildarinnar: nám, rannsóknir og viðfangsefni

Litlar mannabreytingar urðu í deildinni á árinu 2016 en þó bættust við þrír nýir akademískir starfsmenn. Í 

öllu starfi hönnunar- og arkitektúrdeildar var lögð mikil áhersla á að nemendur tileinkuðu sér ábyrga og 

gagnrýna hugsun um hlutverk og möguleika hönnunar í samfélagi samtímans. Lögð er áhersla á að 

nemendur horfi til framtíðar með það að leiðarljósi að nýta hönnun sem afl til umbóta, bæði í félagslegu og 

umhverfislegu samhengi. 

Þessar áherslur endurspeglast í rannsóknarverkefnum bæði nemenda og kennara og í ýmsum 

samstarfsverkefnum sem deildin tók virkan þátt í á árinu 2016. Má í því samhengi nefna verkefnið Willow 

project en í því verkefni unnu nemendur í vöruhönnun með Skógræktarfélagi Reykjavíkur, 

samstarfsverkefni nemenda í fatahönnun við Rauða krossinn og samstarfsverkefni með Hinu húsinu í 

tengslum við Unglist – listahátíð ungs fólks. 

Áhersla hefur verið lögð á að tengja rannsóknarverkefni kennara við stefnu og starfsemi deildarinnar og 

kennslu í einstaka námskeiðum. Þannig hafa nemendum gefist tækifæri til að fá innsýn í rannsóknir 

akademískra starfsmanna, bæði í einstaka námskeiðum, og með því að vinna nýsköpunarsjóðsverkefni 

sem tengjast með beinum eða óbeinum hætti rannsóknarviðfangsefnum kennara. Nánar er fjallað um þau 

verkefni aftar í þessari skýrslu. 

Akademískir starfsmenn deildarinnar fjölluðu um og sýndu afrakstur rannsóknarvinnu sinnar víða, m.a. á 

Hönnunarmars í Reykjavík, á Stockholm Furniture Fair, á Soirée graphique í Bern, við Tartu College of Art 

í Eistlandi, Det Nationale Fotomuseum í Kaupmannahöfn, UNSW Built Environment í Sidney og á Brno 

Biennale í grafískri hönnun. Auk þess birtu þeir ritrýndar og óritrýndar greinar um rannsóknir sínar, bæði 

á innlendum og erlendum vettvangi og tóku virkan þátt í miðlun rannsókna á Hugarflugi og á öðrum 

ráðstefnum, s.s. Arctic Circle í Reykjavík, Helsinki Photomedia og á ráðstefnu Refugee Studies Centre við 

University of Oxford. Tveir starfsmenn deildarinnar hófu doktorsnám á árinu og er það markmið deildar-

innar að gera starfsmönnum mögulegt að efla sig í starfi og innleiða rannsóknir á doktorsstigi í rannsóknarþátt 

kennara. Þá tóku kennarar deildarinnar virkan þátt í erlendum samstarfsverkefnum, s.s. Konnect og 

CLEVER og er nánar greint frá því aftar í skýrslunni. 

Mikil áhersla er lögð á alþjóðlegt samstarf í starfi hönnunar- og arkitektúrdeildar. Á hverju ári koma 

erlendir gestakennarar og kenna á ólíkum námsbrautum deildarinnar. Áhersla er lögð á að fá ætíð erlenda 

prófdómara til að meta útskriftarverkefni nemenda, bæði á BA og MA stigi. 

Bæði nemendur og kennarar nýttu sér þá möguleika sem bjóðast innan Erasmus+ áætlunarinnar. Nem- 

endur á 2. ári eru hvattir til að nýta sér þá möguleika sem felast í því að fara sem skiptinemi til samstarfs- 

skóla innan Erasmus netsins og að sama skapi tekur hönnunar- og arkitektúrdeild að jafnaði á móti tveimur 

til fjórum skiptinemum á hverri námsbraut á hverju ári. Kennarar deildarinnar hafa einnig nýtt sér þá 

möguleika sem bjóðast innan Erasmus netsins til að heimsækja samstarfsskóla bæði innan og utan Evrópu. 
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Listaháskólinn er þátttakandi í Cirrus-samstarfsneti hönnunarháskóla á Norðurlöndunum og í 

Eystrasaltslöndunum. Í gegnum það samstarfsnet hefur verið lögð áhersla á að byggja upp gott samstarf á 

ólíkum sviðum hönnunar, bæði með kennaraskiptum og með þátttöku í sameiginlegum námskeiðum. 

Nánar er fjallað um það aftar í skýrslunni. Deildarforseti sótti einnig fundi The Nordic Academy of 

Architecture (NAA) sem er samstarfsnet arkitektaskóla á Norðurlöndum og í Eystrarsaltsríkjunum.

Nemendur á ólíkum námsbrautum fóru í námsferðir til Frakklands, Sviss og Ítalíu. Nemendur á þriðja ári 

á öllum námsbrautum í bakkalárnámi fóru í útskriftarferð til Eindhoven í Hollandi í október 2016 og tóku 

m.a. þátt í hollensku hönnunarvikunni Dutch Design Week.

Samantekt

Starfsemi hönnunar- og arkitektúrdeildar efldist og styrktist á árinu 2016. Mikil áhersla var lögð á að 

styrkja það nám sem þegar er til staðar í deildinni og efla rannsóknir kennara. 

Þá var lögð umtalsverð áhersla á að efla tengsl við samfélagið með markvissu samstarfi við innlendar 

stofnanir og fyrirtæki og innlenda og erlenda háskóla og virkri þátttöku í erlendum samstarfsnetum, s.s. 

Erasmus Cirrus og NordArch. Í öllu starfi deildarinnar er haft að leiðarljósi hvernig hönnun getur stuðlað 

að samfélagslegum breytingum og aukinni félagslegri og umhverfslegri sjálfbærni. Með það í huga er 

áhersla lögð á að efla faglega þekkingu, gagnrýna hugsun, greinandi aðferðafræði, sköpunarkraft, 

ímyndunarafl, innsæi og þverfaglegt samstarf. 
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Í listkennsludeild er boðið upp á þrjár námsleiðir: 

• Tveggja ára, 120 eininga meistarnám í listkennslu 

• Eins árs, 60 eininga diplómanám til kennsluréttinda sem einungis er í boði fyrir þá sem lokið hafa 

meistaragráðu í sinni listgrein.

• Meistaranám með aðfaranámi (3 ár) fyrir nemendur sem hafa lokið að a.m.k. 120 einingum í 

listgrein.

Áherslur deildarinnar mótast af rannsóknarsviðum starfsmanna og grunnstoðum menntunar samkvæmt 

núgildandi Menntastefnu, s.s. sjálfbærni til menntunar og í listum, læsi í víðum skilningi, símenntun og 

skapandi nálgun í skólastarfi á forsendum lista. Nemendur eru einnig hvattir til að tengja verkefni sín 

vettvangi á fjölbreyttan hátt. 

Símenntun listkennara
Frá hausti 2011 hafa valin námskeið deildarinnar verið opin starfandi listkennurum og listamönnum. 

Boðið hefur verið upp á námskeið á Austurlandi í samvinnu við Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs 

(MMF) og er vilji til að rækta það samstarf áfram sem og við fleiri menningarmiðstöðvar á landinu. 

Samfara tækifæri fyrir samtal milli nemenda og starfsvettvangs, býðst í opnum námskeiðum tækifæri til 

símenntunar fyrir listkennara og listamenn, hvort sem þeir hyggjast bæta við sig formlegu námi eða ekki. 

Deildarforseti hefur undanfarin ár verið fulltrúi listkennsludeildar í fagráði um starfsþróun kennara sem 

starfrækt er á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Fagráðið hefur skilgreint kennaranám 

fyrir öll skólastig og tónlistarskóla sem ævilangt nám. Í því felst að nám til kennsluréttinda er 

byrjunarreitur. Því er slíkt samtal og starfsþróun sem býðst í opnum námskeiðum og fundum í samhljómi 

við stefnu ráðsins og mikilvægt að horfa til frekari uppbyggingar í samráði við vettvang. Deildin hefur 

einnig komið að starfsþróunarverkefnum í skólum og m.a. vann Ásthildur Jónsdóttir, lektor í sjónlistum, 

að þróun menntunar til sjálfbærni með nokkrum skólum í Reykjavík og Kópavogi. Listkennsludeild undir 

stjórn fagstjóra í sjónlistum skipulagði einnig tvö endurmenntunarnámskeið fyrir samtök list og 

hönnunarkennara í framhaldsskólum. 

Rannsóknarstofa í listkennslufræðum (RIL)
Rannsóknarstofu í listkennslufræðum var formlega stofnuð í september 2014. Markmið hennar er að auka 

og efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði listnáms og listkennslu á öllum skólastigum í náinni 

samvinnu við vettvang. Rannsóknarstofan starfar undir hatti listkennsludeildar Listaháskóla Íslands og 

hefur aðsetur þar. Formaður stjórnar stofunnar er Kristín Valsdóttir deildarforseti listkennsludeildar. 

Rannsóknarstofan stóð fyrir mörgum viðburðum á árinum og má þar nefna:

• Dagur listkennarans í mars - verkefni nemenda í námskeiðinu Heiti potturinn http://www.lhi.is/

news/nemendur-i-listkennsludeild-halda-dag-listkennarans

• Ráðstefnan In-Between haldin febrúar í Aalto University og Konstfach háskóla í Stokkhólmi í 

samstarfi við Listkennsludeild Listaháskóla Íslands.  

• Málstofa um skapandi leiðir í mannréttindakennslu á Menntakviku 

Af öðrum verkefnum má nefna að fjórir starfsmenn listkennsludeildar tóku þátt í ráðstefnu á vegum Arctic 

Sustainable Arts and Design sem haldin var á Hjaltlandseyjum sem og samstarfsverkefni deildarinnar við 

háskólanum í Portó, Portúgal og Vatnajökulsþjóðgarði sem styrkt er af EPA. Markmið verkefnisins er að 

þróa listmiðlun sem stuðlar að aukinni umhverfisvitund. 

LISTKENNSLUDEILD
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Nemendur
Nemendur við listkennsludeild voru 33 í október 2016. Er það örlítið færri en undanfarin ár þegar 

nemendafjöldi hefur verið í kringum 40. Listrænn bakgrunnur kennaranemanna var margbreytilegur að 

vanda og samanstóð hópurinn af tónlistarmönnum, leikurum, dönsurum, hönnuðum og myndlistar-

mönnum af ólíkum sérsviðum. Áberandi er að fjöldi sjónlistafólks (hönnuða og myndlistarfólk) í náminu 

hefur alltaf verið meiri en nemenda úr tónlist og sviðslitum og virðist það halda sér milli ára. Á árinu 2016 

útskrifuðust alls 15 nemendur. Flestir nemendur deildarinnar eru á aldursbilinu 31–50 ára. 

Starfsfólk
Á árinu voru fimm akademískir starfsmenn í fastri stöðu við deildina auk deildarforseta. Stundakennarar 

og gestir á námskeiðum voru alls 31 í þeim 47 námskeiðum sem í boði voru utan vettvangsnáms. 

Fastráðnir starfsmenn deildarinnar voru átta í 4,30 stöðugildum:

Akademískir starfsmenn: 

Ásthildur B. Jónsdóttir, lektor og fagstjóri sjónlista, Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, aðjúnkt og umsjónarmaður 

meistaraverkefna, Kjartan Valdemarsson, aðjúnkt, Vigdís Jakobsdóttir, aðjúnkt og fagstjóri sviðslista og 

Gunndís Ýr Finnbogadóttir, aðjúnkt. Á haustmisseri 2016 var fagstjóri sjónlista í rannsóknarleyfi og tók 

Gunndís Ýr aðjúnkt að sér fagstjórastöðuna á því tímabili. Aðrar breytingar á haustmisseri urðu þær að 

Kjartan Valdemarsson fór úr starfshlutfalli í stundakennslu.

Aðrir starfsmenn: 

Guðný Rúnarsdóttir, deildarfulltrúi, Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir verkefnastjóri og Kristín Valsdóttir, 

deildarforseti og fagstjóri tónlistar.

Stefnumótun og framtíðarsýn
Helstu stefnumál deildarinnar er að hlúa að því markmiði sínu að veita afbragðsmenntun fyrir verðandi 

listgreinakennara þar sem tekið er mið af forsendum og vinnubrögðum listgreinanna sjálfra. Það felur í sér 

stöðugt samtal við listkennara, listamenn og skólasamfélagið um þróun og hönnun nýrra kennsluhátta.

Deildin hefur það að markmiði að styrkja og efla áframhaldandi þróun símenntunar fyrir listkennara og 

listamenn. Með virku sambandi við fagfélög, listkennara og Rannsóknarstofu í listkennslufræðum er að 

byggjst upp sterkt samfélag listkennara og listamanna sem sinna rannsóknum og þróunarverkefnum á 

sviði listkennslu í víðum skilningi. Til þess að þessi vettvangur megi blómstra þarf nauðsynlega að hlúa að 

þeim sem því sinna með auknu svigrúmi og tíma til þróunar- og rannsóknarvinnu.

Það er á stefnuskrá deildarinnar að þróa frekari námslínur sem miða að samfélagslegri ábyrgð. Þar er 

sérstaklega verið að hugsa til jaðarsettra hópa. Þá hvernig megi hvorttveggja efla samfélagsvitund og 

vellíðan einstaklinga í gegnum listir og listsköpun. Hluti af undirbúningi felst í samtali og 

upplýsingaröflun og á síðasta ári voru haldnir á vegum RIL, þrír fyrirlestrar tengdir þessir hugmyndum. 

Philippa Brown, fráfarandi deildarstjóri meistaranáms í listmeðferð við University of Hertfordshire fjallaði 

um listmeðferð í fyrirlestri sínum Coming Into the Picture; Art Therapy Process and Practice ArtLab. 

Margrét Norðdahl deildarstjóri diplómanáms í myndlist fyrir fólk með þroskahömlun við Myndlistaskóla 

Reykjavíkur fjallaði ásamt þrem nemendum sínum, þeim Birki, Elínu Fanneyju og Elínu Sigríði, um 

sýnileika fatlaðs fólks í listalífinu. Fulltrúar Rauðkrossins á Íslandi kynntu svo starfsemi sína og verkefni 

með sérstakri áherslu á málefni hælisleitanda. 

Við áframhaldandi uppbyggingu deildarinnar er einnig horft til hugsanlegs doktorsnáms í listkennslu í 

samvinnu við aðra háskóla. 
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MYNDLISTARDEILD
Árið 2016 hefur verið einstaklega viðburðaríkt í myndlistardeild. Miklar umbreytingar hafa átt sér stað 

innan starfsliðs sem hafa sett svip sinn á starfsemi deildarinnar. Markmið deildarinnar er þó eftir sem 

áður hið sama, að veita nemendum framúrskarandi menntun á sviði samtímamyndlistar. Uppbygging 

náms var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Nemendur á BA-stigi hófu námið á því að koma sér fyrir á 

vinnustofu og kynnast hinum ólíku verkstæðum. Gegnum fjölbreytt námskeið er svo stígandi í fram-

vindunni sem miðar að því að gera nemendur sjálfstæðari í vinnubrögðum. Breytingar voru þó gerðar á 

viðveru stundakennara í BA-námi, með það að augnamiði að gefa nemendum meira rými til þess að vinna 

að þeim verkefnum sem kennarar leggja fyrir og ýta undir sjálfstæðari hugsun og jafnari framvindu í 

vinnu nemenda á vinnustofu.

Á MA-stigi var námið einnig með svipuðu sniði og undanfarin ár, undir handleiðslu nýs fagstjóra, en lögð 

hafa verið drög að því að breyta uppbyggingu MA-námsins og munu þær breytingar verða innleiddar með 

þeim árgangi sem hefur nám á haustönn 2017. 

Árið 2016 hófst með ráðstefnu myndlistardeildar sem haldin var undir yfirskriftinni „Athöfn–snúin afstaða 

til hlutarins“, dagana 29. og 30. janúar. Viðfangsefni ráðstefnunar var sú athöfn sem býr í listsköpunar-

ferlinu og niðurstöðu þess. Þátttakendur voru Bryndís Snæbjörnsdóttir, þáverandi gestaprófessor 

myndlistardeildar Listaháskóla Íslands, Frans Jacobi, prófessor á sviði gjörninga við Listaháskólann í 

Bergen, Johan Grimonprez, myndlistarmaður með aðsetur í Brüssel, Ragnar Kjartansson, myndlistar-

maður með aðsetur í Reykjavík og Ulrika Ferm, prófessor fyrir staðbundna myndlist við Listaháskólann í 

Helsinki. Ráðstefnan var vel sótt. Þegar hefur verið hugað að næstu ráðstefnu myndlistardeildar sem gæti 

farið fram á vorönn 2018. 

Myndlistardeild var í samstarfi við listahátíðina Cycle í Listasafni Kópavogs í október 2016, listamenn 

hátíðarinnar héldu fyrirlestra og málstofur í deildinni auk þess sem nemendur og starfsfólk sóttu hátíðina 

og voru einnig virkir þátttakendur í viðburðum. 

Umræðuþræðir, samstarfsverkefni myndlistardeildar, Listasafns Reykjavíkur og Kynningarmiðstöðvar 

íslenskrar myndlistar var endurvakið á árinu 2016. Hinir heimsþekktu listamenn Douglas Gordon og 

Karin Sander voru gestir myndlistardeildar á haustönn og héldu jafnframt fyrirlestra í Listasafni 

Reykjavíkur undir merkjum Umræðuþráða. 

Douglas Gordon kom hingað með nemendur sína við Staedelshcule í Frankfurt og fór hópurinn ásamt 

nemendum og kennurum myndlistardeildar í skoðunarferðir um landið. Karin Sander kom hingað með 

nemendur sína í List- og arkítektúrskólanum ETH í Sviss og ræddu þau við nemendur myndlistardeildar á 

sameiginlegri málstofu. 

Annar merkur myndlistarmaður, Joan Jonas, var gestur í myndlistardeild á haustönn 2016 og hélt opinn 

fyrirlestur í deildinni þegar hún var hér stödd vegna sýningar í Listasafni Íslands. 

Í samræmi við áherslur í náminu voru nemendur duglegir við sýningarhald á árinu og nýttu til þess 

fjölbreyttan vettvang innan skólans sem utan. 

Sá ánægjulegi viðburður átti sér einnig stað á árinu 2016 að samstarf tókst með myndlistardeild og 

Listasafni Sigurjóns. Sýningin Hvolfspegill opnaði þar þann 1. desember og var hún samstarfsverkefni 

meistarnáms við LHÍ og listfræðideildar HÍ. 

Nemendagallerí utan veggja skólans var ekki starfrækt á árinu 2016, en bætt verður úr því á árinu 2017. 

Undir lok ársins 2016 undirritaði myndlistardeild samning við Reykjavíkurborg um leigu á húsnæði í 

Völvufelli, sem áður var sýningarsalur Nýlistasafnsins. Sá hluti Nýlistasafnsins sem snýr að sýningum 

flutti í Marshall húsið nú í mars 2017 en safneignin og starfsemi því tengd verður á neðri hæð í Völvufelli. 



20

Deildin sér fram á mjög spennandi tíma í rekstri nemendagallerís á árinu 2017. Öflug nefnd nemenda 

stýrir starfinu og mun fyrsta sýningin opna í byrjun apríl 2017. 

Mikill fjöldi skiptinema frá fjölmörgum löndum stundaði nám við deildina 2016 og komust færri að en 

vildu. Slíkir nemendur auka á fjölbreytileikann í deildinni og færa með sér nýja strauma frá sínum 

heimalöndum. Sama á við um þá sem fara héðan í skiptinám, sem koma endurnærðir til baka.

Í október fóru akademískir starfsmenn myndlistardeildar á KUNO ráðstefnu eins og gert hefur verið á 

haustmánuðum til margra ára, í þetta skiptið til Trondheim í Noregi. KUNO er samstarfsnet 18 listaháskóla 

á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjum. Þetta var síðasta embættisverk Huldu Stefánsdóttir prófessors 

og fagstjóra meistaranáms í myndlistardeildar, (sem þá hafði raunar lokið störfum sínum við skólann), sem 

formaður stjórnar KUNO. Myndlistardeild og alþjóðasvið LHÍ reka skrifstofu KUNO næstu fjögur árin. 

Fullyrða má að þetta hafi eflt alþjóðleg samskipti deildarinnar og um leið alþjóðasvið Listaháskólans, sem 

hefur staðið sig með mikilli prýði á vettvangi KUNO undir forrystu Ölmu Ragnarsdóttur.  

Nemendur

Vorið 2016 stunduðu 97 nemendur nám við myndlistardeild, 65 konur og 31 karlar (1 í námshléi). Alls 

bárust 42 gildar umsóknir um BA nám við deildina og 29 nemendur fengu inngöngu.  Alls bárust níu 

gildar umsóknir um MA nám við deildina og átta nemendur fengu inngöngu. Vorið 2016 útskrifaði 

myndlistardeild 31 nemanda á BA stigi, 19 konur og 12 karla. Af MA stigi útskrifuðust sjö nemendur, sex 

konur og einn karl. 

Haustið 2016 stunduðu 98 nemendur nám við myndlistardeild, 64 kona og 31 karlar (3 í námshléi). Haldin 

voru 72 námskeið á skólaárinu á vegum deildarinnar, 30 fræðinámskeið og 42 námskeið á sviði 

listsköpunar. 

Starfsfólk
Við deildina störfuðu 26 manns á árinu 2016 en mikið var um tilfærslur, afleysingar og breytingar á 

verkstæðunum. Ásamt deildarforseta störfuðu þrír prófessorar og þrír aðjúnktar á vorönn. Á haustönn 

störfuðu ásamt deildarforseta tveir prófessorar, tveir dósentar og þrír lektorar við deildina. Nánar um 

akademíska starfsmenn sjá á myndum 3 og 4, bls. 9. 

83 stundakennarar og gestir komu að kennslu og verkefnum af ýmsum toga.  

Fastráðnir starfsmenn voru:  

Kristján Steingrímur Jónsson, deildarforseti, lauk störfum 29. febrúar 2016. 

Sigrún Inga Hrólfsdóttir, tók við sem deildarforseti 1. mars 2016

Ásdís Spanó, verkefnastjóri, vorönn 2016

Sindri Leifsson, verkefnastjóri, haustönn 2016

Jóhann Torfason, aðjúnkt, umsjónarmaður á prentverkstæði, vorönn 2016, rannsóknarleyfi haustönn 2016.                                         

Eric Wolf, aðjúnkt, umsjónarmaður ljósmyndavers (vor)                                               

Claudia Hausfeld, aðjúnkt, umsjónarmaður ljósmyndavers  (haust)                                              

Anne Rombach, aðjúnkt, umsjónarmaður ljósmyndavers (haust)

Ragnhildur Stefánsdóttir, umsjónarmaður á mótunarverkstæði                        

Gulleik Lövskar, aðjúnkt, umsjónarmaður á smíðaverkstæði var í leyfi á árinu 2016. 

Skjöldur Vatnar Björnsson, umsjónarmaður á smíðaverkstæði, hætti störfum snemma árs 2016.

Svanhvít Thea Árnadóttir, umsjónarmaður á smíðaverkstæði, hætti störfum snemma árs 2016. 

Oddur Wilhelm Guðmundsson, umsjónarmaður á smíðaverkstæði

Unndór Egill Jónsson, umsjónarmaður á smíðaverkstæði

Sigurður Guðjónsson, aðjúnkt, umsjónarmaður á vídeóverkstæði vor 2016, rannsóknaleyfi haustönn 2016
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Þorbjörg Jónsdóttir, umsjónarmaður á vídeóverkstæði, haust 2016

Hekla Dögg Jónsdóttir, prófessor og fagstjóri BA-náms 

Bjarki Bragason, lektor og fagstjóri BA-náms, haustönn 2016 

Ólöf Nordal, dósent BA,  haustönn 2016

Aðalheiður Lilja Guðmundsdóttir, lektor og fagstjóri fræðigreina BA, haust 2016 (var í barnsburðarleyfi á vorönn)

Hulda Stefánsdóttir, prófessor og fagstjóri meistaranámsbrautar, vorönn 2016

Hildur Bjarnadóttir, dósent í meistaranámi, haustönn 2016

Bryndís Snæbjörnsdóttir, prófessor og fagstjóri meistaranámsbrautar, haustönn 2016

Jóhannes Dagsson, aðjúnkt (vor) lektor (haust) og fagstjóri fræðigreina MA. 

Erling T.V. Klingenberg, aðjúnkt, vorönn 2016. 

Ólafur Sveinn Gíslason, prófessor, vorönn 2016. 

Þann 1. mars tók nýr forseti, Sigrún Hrólfsdóttir við deildinni, eftir að Kristján Steingrímur hafði gegnt því 

starfi frá upphafi. Í kjölfarið urðu þó nokkrar breytingar á starfsmannahaldi skólans. Ljóst var að 

starfstímabilum Huldu Stefánsdóttur og Ólafs Sveins Gíslasonar var að ljúka, en einnig var ákveðið að 

auglýsa starf fastráðins akademísks kennara á BA stigi sem Erling Klingenberg gegndi í afleysingum. 

Þannig að auglýst var eftir háskólakennurum, einum til þess að stýra námsbraut á meistarastigi og einum 

háskólakennara í 100% starf og tveimur í 50% starf á bakkalárstigi. Alls 4 stöður. Mikill fjöldi umsókna 

barst sem er mjög gleðilegt og sýnir víðtækan áhuga fagsviðsins á að starfa við myndlistardeild. Svo fór að 

Bryndís Snæbjörnsdóttir var ráðin prófessor og fagstjóri á meistarastigi í 70% starfshlutfalli og Hildur 

Bjarnadóttir var ráðin dósent á meistarstigi í 50% starfshlutfalli. Þá var jafnframt lögð niður 20% staða 

gestaprófessors á meistarastigi sem Bryndís hafði gegnt undanfarin 2 ár og starfshlutfall í meistaranámi 

því áfram 120%. 

Á bakkalárstigi var Bjarki Bragason ráðinn í 100% starf og þau Ólöf Nordal og Carl Boutard í 50% stöður. 

Alls hófu því fimm nýjir kennarastörf þann 1. ágúst 2016. Ólöf og Carl skipta með sér önnum og kom Carl 

því til starfa 1. janúar 2017. 

Jóhannes Dagsson hlaut framgang og er nú lektor og fagstjóri fræða á MA-stigi í 100% starfshlutfalli. 

Í framhaldi af þessum nýráðningum urðu þær breytingar einnig að Helga Kristrún Hjálmarsdóttir, 

deildarfulltrúi myndlistardeildar hvarf til starfa í Borgarholtsskóla, í hennar stað var Edda Kristín 

Sigurjónsdóttir ráðin í byrjun september. Ásdís Spanó, verkefnastjóri myndlistardeildar flutti sig í 

Hverfisgallerí og í hennar stað kom Sindri Leifsson í nóvember 2016. 

Sigurður Guðjónsson, umsjónarmaður vídeóvers var í leyfi (á listamannalaunum) á haustönn 2016 og í 

hans stað var Þorbjörg Jónsdóttir. Jóhann L. Torfason var í leyfi (á listamannalaunum) á frá ágúst 2016 - 

mars 2017 og hans starfi á prentverkstæði skiptu með sér Sigurður Atli Sigurðsson og Leifur Ýmir 

Eyjólfsson. Jóhann gegndi þó allan tímann starfi umsjónarmanns verkstæða í 20% starfshlutfalli. 

Nýir menn tóku til starfa á smíðaverkstæði á vorönn 2016. Þeir Unndór Egill Jónsson og Oddur Wilhelm 

Guðmundsson. Eric Wolf hætti störfum í ljósmyndaveri á vorönn. Í hans stað tóku til starfa Claudia 

Hausfeld og Anne Rombach á haustönn 2016. 

Lísa K. Guðjónsdóttir lét af störfum eftir langan og farsælan feril sem þjónustufulltrúi við myndlistardeild 

frá upphafi. Þann 16. desember 2016 var haldið kveðjuhóf henni til heiðurs þar sem nemendur og 

kennarar fluttu atriði og ræður voru haldnar. Tár mátti sjá á hvarmi en einnig var stutt í gleðina. 

Það má því segja að deildin hafi tekið hamskiptum og hefur mikið mætt á því starfsfólki sem var hér fyrir 

að setja alla hina nýju aðila inn í margvísleg mál. Starfsandi er þó með besta móti og starfsfólk knúið áfram 

af miklum metnaði. 
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Stefnumótun og framtíðarsýn
Nýr deildarforseti tók til starfa við myndlistardeild þann 1. mars, 2016. Það hefur verið áskorun fyrir nýjan 

deildarforseta að varðveita allt það sem vel er gert en innleiða á sama tíma nýjar nálganir og markmið. 

Fimm nýir akademískir starfsmenn hófu störf við myndlistardeild þann 1. ágúst 2016. Með nýju og fersku 

fólki hefur orðið mikil og eftirtektarverð breyting á anda og umsvifum deildarinnar. Er þar ekki síður að 

þakka þeim sem starfsmönnum deildarinnar sem fyrir voru og hafa tekið einstaklega vel á móti hinum 

nýju og veitt þeim svigrúm og stuðning. Vel hefur því tekist til við að setja saman samhent teymi með 

metnaðafulla sýn á framtíðina. Í henni felst mótun nýrra námskeiða og endurskoðun þeirra sem nú þegar 

eru í boði. Lifandi tengsl við fagið eru mikilvæg til þess að halda hinum listrænu sjónarmiðum sífellt 

vakandi. Þetta hefur verið stefna deildarinnar hingað til og verður svo áfram. Að þessu leyti verður lögð 

áhersla á að allir kennarar séu starfandi myndlistarmenn í fremstu röð eða fagfólk á sínu sviði. 

Samfara breytingum á núverandi fyrirkomulagi í deildinni er í undirbúningi stofnun sérstakrar fræða- og 

sýningarstjórabrautar á meistarastigi. Á komandi misserum munu einnig verða lögð drög að því að setja á 

fót doktorsnám í myndlist. 

Myndlistardeild bindur vonir við að sameiginlegt vefrit fyrir rannsóknir innan Listaháskólans muni líta 

dagsins ljós á komandi misserum og teljum við að miðlun þeirra rannsókna sem unnið er að innan 

deildarinnar sé best fyrir komið á slíkum sameiginlegum vettvangi. Mikilvægt er að hlúa enn betur að 

þessari hlið mála sem snýr að rannsóknum. 

Einnig er mikilvægt að efla enn frekar starfsemi verkstæða og opna augu nemenda fyrir þeim möguleikum 

sem þar liggja. Verkstæðin eru rannsóknarstofur myndlistardeildar. 

Myndlistardeild er í fararbroddi tæknilega og hugmyndafræðilega séð. Þannig er mikilvægt að verkstæði, 

tækjakostur og góð þekking á því sviði séu aðgengileg nemendum og að fyrirlestrar og fræðileg nálgun 

snerti á því sem er efst á baugi í samtímanum. 

Það er markmið deildarinnar að hlúa enn frekar að því að hinar fjölbreyttu nálganir innan myndlistar fái 

að njóta sín og að samþætta enn frekar hina fræðilegu og verklegu hlið námsins. 



23

Í  sviðslistadeild eru fjórar námsbrautir. Þrjár brautir eru til bakkalárgráðu, samtímadansbraut, 

sviðshöfundabraut og leikarabraut. Ný meistaranámsbraut í sviðslistum hóf göngu sína haustið 2016 og 

munu fyrstu meistaranemarnir útskrifast haustið 2017.

Vegna breytinga á starfsemi samtímadansbrautar voru ekki teknir inn nýjir nemendur 2016 og er því 

aðeins einn árgangur dansnemenda í námi við deildina. Nýtt alþjóðlegt dansnám hefst haustið 2018. 

Nemendur 

Í Bakkalárnám í sviðslistum eru nýjir nemendur teknir inn tvö ár af þremur og eru því að jafnaði tveir 

árgangar í grunnámi á hverjum tíma. Á meistaranámsbraut verða teknir nemendur á hverju ári.

Á vorönn 2016 voru alls 58 nemendur á fyrsta og þriðja námsári bakkalárstigs. 

Leikarabraut: 1. ár: 10 nemendur, þar af 5 konur og 5 karlar. 3. ár 9 nemendur, þar af 6 konur og 3 karlar. 

Samtímadans: 1. ár 9 nemendur, þar af 8 konur og 1 karl  á 3. ár 9 nemendur, þar af sjö konur og tveir 

karlar.

Sviðshöfundabraut: 1. ár tíu nemendur þarf af 7 konur og 3karlar.  3. ár 11 nemendur, þar af 6 konur og 5 

karlar. 

Á haustönn 2016 voru alls 55 nemendur, 49 á fyrsta og öðru námsári á bakkalárstigi og 6 á 

meistarnámsbraut. 

Leikarabraut: 1. ár 10 nemendur, þar af 6 konur og 4 karlar. 2. ár 9 nemendur, þar af 6 konur og 3 karlar. 

Sviðshöfundabraut: 1. ár 10 nemendur, þar af 5 karlar og 5 komur. 2. ár 9 nemendur,  þar af sex konur og 

þrír karlar.  

Samtímadansbraut:  2. ár nemendur þar af átta konur og einn karl. 3. ár 1 nemandi, 1 karl.

Meistaranámsbraut: 6 nemendur, 6 konur.

Útskrifaðir nemendur 2016 voru 28 þar af 8 af leikarabraut, 9 af samtímadansbraut og 11 af 

sviðshöfundabraut.

Starfsfólk
Starfsmenn deildarinnar 2016 voru: Alexander Roberts, lektor í sviðslistum með áherslu á rannsóknir. 

Ásgerður Gunnarsdóttir, lektor í sviðslistafræðum. Björk Jónsdóttir, aðjúnkt í söng. Egill Ingibergsson, 

tæknistjóri. Hilmir Jensson, aðjúnkt í hreyfingu. Karl Ágúst Þorbergsson, lektor í sviðslistum. Fagstjóri 

sviðshöfundabrautar. Kjartan Valdimarsson, meðleikari. Saga Jónsdóttir, aðjúnkt í samtímadansi. Snæbjörg 

Sigurgeirsdóttir, aðjúnkt í rödd. Stefán Jónsson, prófessor. Fagstjóri leikarabrautar. Steinunn Knútsdóttir, 

forseti deildar. Sveinbjörg Þórhallsdóttir, lektor. Fagstjóri dansbrautar. Una Þorleifsdóttir, lektor í sviðslistum. 

Fagstjóri sviðshöfundabrautar. Vigdís Másdóttir, verkefnastjóri.

Alls 83 innlendir og erlendir stundakennarar, fyrirlesarar og gestir komu að starfi deildarinnar árið 2016.

Starfsþjálfun, skiptinám og skiptikennsla
Gerður var samningur við ACTS, dansskóla í París um nemendaskipti og var samningurinn innsiglaður á 

vorönn með heimsókn nemanda og kennara frá skólanum. Á vorönn fékk deildin gestakennara frá National 

School of Drama í Delí á Indlandi en skólarnir eru í virku samstarfi um nemenda og kennaraskipti. 

Deildin tók á móti 7 gestakennurum í gegnum Erasmus og Nordplus á árinu en 4 kennarar úr deildinni 

voru gestakennarar í þremur skólum í Evrópu, Leiklistardeild Háskólans í Gautaborg, Leiklistardeild Khio, 

Listaháskólans í Osló og Dansdeild Háskólans á Möltu sem er nýr samstarfsaðili dansbrautar. Tveir kenn-

arar heimsóttu Ernst Busch leiklistarskólann í Berlín og forseti sviðslistadeildar tók þátt í málþingi um 

sviðslistamenntun á Oktoberdans í Bergen.

SVIÐSLISTADEILD
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Á sumarönn var nemandi af sviðshöfundabraut í starfsnámi við Borgarleikhúsið.

Lokal og RDF sviðslistahátíðirnar eru samstarfsaðilar deildarinnar og voru nemendur af öllum brautum 

deildarinnar í starfsnámi á hátíðinni sem haldin var í ágúst auk erlendra gestanema. Haustið 2016 sóttu 

tveir dansnemendur námskeið í Vilnius á vegum Norplus netsins Dama á sviði dans, tónlistar og 

myndlistar og var einn nemandi af samtímadansbraut við starfsnám hjá Íslenska dansflokknum. Utan 

Listaháskólans sýndu nemendur verk sín í Borgarleikhúsinu, Mengi, Tjarnarbíói og Þjóðleikhúsinu.

Framtíðarsýn fyrir sviðslistamenntun á háskólastigi
Þannig að sviðslistadeild Listaháskólans geti orðið miðstöð framþróunar í sviðslistum, rannsókna, mótunar og 

miðlunar. Þannig að sviðslistadeild Listaháskólans geti átt í  samtali við fagumhverfi sviðslista um þróun fagsins 

og við almenning á Íslandi um sviðslistir sem samfélagsafl. Þannig að sviðslistadeild Listaháskólans geti tekið 

þátt í alþjóðlegu umhverfi sviðslista. Þannig að sviðslistamenntun á Íslandi verði sambærileg við það sem gerist 

í nágrannalöndunum er æskilegt:

• Að kenndar verði sem flestar greinar sviðslista við Listaháskólann á bakkalárstigi, meistarastigi og 

doktorsstigi.

• Að skólinn eigi fullbúið leikhús og danssal til sýningar á nemendaverkum auk innlendra og erlendra 

gestasýninga. Að deildin reki verkstæði, saumastofu, búninga- og leikmunageymslu og tækniverum 

sem sinna þörfum deildarinnar með tilheyrandi tækjabúnaði og starfsfólki.

• Að deildin hafi útibú í hverjum landsfjórðungi og fjárhagslegt bolmagn til að fara í leikferðir í kringum 

landið og vinni þar verkefni í tengslum við samfélagið, haldi námskeið og kynningar.

• Að deildin hafi öflugt samband við skóla og sviðslistastofnanir erlendis, og hafi aðstöðu og fjármagn 

til að taka á móti gestalistamönnum og rannsakendum í gestavinnustofum geti veitt dvalarstyrki og 

hafi húsrými fyrir gestalistamenn. Að nemendur og kennarar geti sótt námskeið erlendis og tekið þátt 

í lengri samstarfsverkefnum. Að skólinn geti sent nemendaverk á erlendar sviðslistahátíðir.

• Að deildin gæti haldið úti starfsemi sem veitti nýútskrifuðu sviðslistafólki stuðning og aðstöðu til að 

þróa sína sviðslist. Að aðstaða verði fyrir doktorsnema að stunda rannsóknir og skólinn hafi tök á því 

að veita rannsóknarverkefnum aðstöðu sem eru styrktir af rannsóknarsjóðum.

• Að aðstaða verði til Alþjóðlegra ráðstefnuhalda á sumrin og að starfsræktur sé alþjóðlegur sumarskóli 

og öflugur opinn Listaháskóli allan ársins hring.
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Meginhlutverk tónlistardeildar er að mennta tónlistarfólk fyrir störf í tónlist á breiðum grundvelli.

Árið 2016 bauð tónlistardeild upp á þrjár námsleiðir:

• 180 eininga bakkalárnám á fimm námsbrautum sem leiða til BA eða BMus gráðu

• 120 eininga meistaranám á þremur námsbrautum sem leiða til MA, MMus eða MMus.Ed gráðu

• 60  eininga diplómanám fyrir hljóðfæranemendur sem enn stunda nám í framhaldsskóla

Söng- og hljóðfæranemendur sem höfðu fengið staðfesta skólavist í tónlistarháskólum erlendis áður en 

námi þeirra við LHÍ lauk var boðið að ljúka námi með tónleikum og útskrifast með allt að 120 ECTS 

diplómapróf. 

Í bakkalárnámi, sem er þriggja ára nám, var boðið upp á eftirtaldar brautir:

• Hljóðfæraleikur og söngur, BMus

• Tónsmíðar, BA

• Hljóðfærakennsla, BMus

• Skapandi tónlistarmiðlun, BA

• Kirkjutónlist, BMus

Námið í kirkjutónlist er samstarfsverkefni Tónskóla Þjóðkirkjunnar og tónlistardeildar Listaháskólans.

Í meistaranámi, sem er tveggja ára nám, var boðið upp á eftirtaldar brautir:

• Tónsmíðar, MA/MMus

• Sköpun, miðlun og frumkvöðlastarf (NAIP), MMus

• Söng- og hljóðfærakennaranám MA / MMus.Ed

NAIP er samstarfsverkefni fjögurra tónlistarháskóla í Hollandi, Svíþjóð og Íslandi.

Meðal helstu verkefna tónlistardeildar á árinu var útgáfa fyrsta tölublaðs rannsóknartímaritsins Þráða í 

febrúar og lokaundirbúningur meistaranáms í söng- og hljóðfærakennslu í samstarfi við listkennsludeild 

LHÍ, en námið hófst formlega í ágúst 2016.

  

Nemendur
Nemendur deildarinnar á vorönn 2016 voru samtals 82 á bakkalárstigi og 11 á meistarastigi, samtals 93; 36 

karlar og 57 konur.  Á haustönn 2016 voru nemendur 84 á bakkalárstigi og 19 á meistarastigi samtals 103; 

38 karlar og 65 konur. Á vorönn 2016 voru flestir nemendur í hljóðfæra- eða söngnámi eða 38 nemendur, á 

tónsmíðabraut voru 27 nemendur og 17 í skapandi tónlistarmiðlun. Á haustönn hélt nemendum í 

hljóðfæra- og söngnámi áfram að fjölga og voru þeir 42 talsins, tónsmíðanemar voru 23 og nemendur í 

skapandi tónlistarmiðlun 19. Nemendur voru teknar inn á fjórar brautir bakkalárnáms og þrjár brautir á 

meistarastigi. 

Alls brautskráðust 25 nemendur frá tónlistardeild: 16 þeirra konur og 9 karlar. Þrír nemendur útskrifuðust 

með meistaragráðu og þrír bakkalárnemar útskrifuðust á vetrarútskrift í janúar.

Starfsfólk

Á vorönn 2016 voru fastráðnir starfsmenn deildarinnar 26  í 17,4 stöðugildum:, Árni Heimir Ingólfsson, 

Atli Ingólfsson, Berglind María Tómasdóttir, Einar Torfi Einarsson, Guðný Guðmundsdóttir, Gunnar 

TÓNLISTARDEILD
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Benediktsson, Gunnsteinn Ólafsson, Helga Bryndís Magnúsdóttir, Hildigunnur Rúnarsdóttir, Hróðmar I. 

Sigurbjörnsson, Kjartan Valdimarsson, Kristinn Sigmundsson, Kristján Karl Bragason, Martial Nardeau, 

Páll Ragnar Pálsson, Peter Máté, Richard Simm, Ríkharður H. Friðriksson, Selma Guðmundsdóttir, 

Sigurður Halldórsson, Svava Bernharðsdóttir, Sveinn Kjartansson, Tryggvi M. Baldvinsson, Úlfar Ingi 

Haraldsson, Þorbjörg Daphne Hall og Þóra Einarsdóttir. Á vordögum voru auglýstar tvær stöður 

háskólakennara, annarsvegar í tónsmíðum og hins vegar í flutningi og miðlun samtímatónlistar. 

Fjölmargar umsóknir bárust og eftir ítarlegt ráðningarferli var Atli Ingólfsson skipaður prófessor í 

tónsmíðum og Berglind María Tómasdóttir skipuð dósent í flutningi og miðlun samtímatónlistar frá og 

með 1. ágúst.

Stefnumótun og framtíðarsýn

Markmið tónlistardeildar Listaháskólans, einu stofnunarinnar sem býður upp á tónlistarnám á 

háskólastigi,  er að vera í fararbroddi tónlistarmenntunar á Íslandi. Við teljum að þekking sé drifkraftur 

sköpunar og því bjóðum við framsækið nám sem byggir á hefð, sögu og tækni. Við viljum stuðla að þroska 

nemenda og efla þá til sjálfstæðis og sterkrar vitundar fyrir nýsköpun, samfélagi og samstarfi. Það gerum 

við með því að: 

• viðhalda listrænum og faglegum gæðum 

• stuðla að þverfaglegri samvinnu 

• efla listsköpun og rannsóknir 

• eiga samtal við nánasta umhverfi og samfélagið í heild 

• taka þátt í alþjóðlegu samstarfi 

• stunda markvissa þjálfun og gagnrýna hugsun í starfi 

• skapa jákvætt vinnuumhverfi sem byggir á virðingu og trausti

Meðal brýnustu verkefna deildarinnar í náinni framtíð er efling söng- og hljóðfærakennaranámsins, 

sérstaklega með tilliti til nemenda á landsbyggðinni, efling rannsókna og vettvangs til miðlunar þeirra. 

Einnig verður hugað að undirbúningi sjálfsmatsskýrslu tónlistardeildar fyrir næstu lotu gæðaúttektar 

háskólanna, en skýrsla tónlistardeildar verður unnin á haustönn 2018.
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STUNDAKENNARAR - FYRIRLESARAR - GESTIR
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Stundakennarar 
og leiðbeinendur 
2016

Aðalheiður Atladóttir

Agnar Jón Egilsson

Áki Ásgeirsson

Anna Dröfn Ágústsdóttir

Anna Giudice

Anna Sigríður Jóhannsdóttir

Anne Kathrine Clausen

Anne Rombach

Ármann Agnarsson

Arnar Freyr Guðmundsson

Arnar Pálsson

Ásgeir Matthíasson

Ásmundur Hrafn Sturluson

Ásmundur Þórðarson

Ásta Jóhannsdóttir

Ásthildur Magnúsdóttir

Atli Hilmarsson

Baldur Ólafur Svavarsson

Bjarki Bragason

Bjarki Gunnar Halldórsson

Bjarni Karlsson

Björk Gunnbjörnsdóttir

Björn Guðbrandsson

Björn Þorsteinsson

Brynhildur Pálsdóttir

Brynja Sveinsdóttir

Búi Bjarmar Aðalsteinsson

Carolyn F. Strauss

Corto Arcadio Jabali

Daníel Karl Björnsson

Dirk Matthias Laucke

Einar Hlér Einarsson

Elísabet V Ingvarsdóttir

Elizabeth Resnick

Emil Ásgrímsson

Eva Dögg Kristjánsdóttir

Eva María Árnadóttir

Falk Krueger

Finnur Ulf Dellsén

Freyja Bergsveinsdóttir

Friðrik Steinn Friðriksson

Gerwin Schmidt

Gísli Marteinn Baldursson

Gréta Vilborg 

Guðmundsdóttir

Guðbjartur Þór Sævarsson

Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir

Guðmundur Ingi Úlfarsson

Guðni Elísson

Guðrún Eva Mínervudóttir

Guðrún Lilja 

Gunnlaugsdóttir

Guðrún Theodóra 

Alfreðsdóttir

Gunnar Hersveinn 

Sigursteinsson

Gunnar Theodór Eggertsson

Gunnar Þór Vilhjálmsson

Gunnþóra Ólafsdóttir

Halla Helgadóttir

Halldór Eiríksson

Hallgerður G Hallgrímsdóttir

Hanna Dís Whitehead

Hildigunnur Sverrisdóttir

Hildur Björk Yeoman

Hildur Gunnarsdóttir

Hildur Steinþórsdóttir

Hildur Ýr Ottósdóttir

Hjördís Sóley Sigurðardóttir

Hólmfríður Ósmann 

Jónsdóttir

Hörður Lárusson

Hrefna Björg Þorsteinsdóttir

Hrólfur Karl Cela

Huginn Þór Arason

Jette Corrine Jonkers

Jóhannes Dagsson

Jóhannes Þórðarson

Julia Lockheart

Kári Óskar Sverrisson

Katla Maríudóttir

Kristín Loftsdóttir

Kristinn E Hrafnsson

Kristinn Rúnar Þórisson

Kristján Eggertsson

Kristján Guðjónsson

Kristján Leósson

Kristján Örn Kjartansson

Laufey Jónsdóttir

Linda Desirée Loeskow

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir

Magnea Einarsdóttir

Margrét Harðardóttir

Marteinn Sindri Jónsson

Michael Berkowitz.

Michael Nils Kampe

Nikki Lee Kurt

Oddný Jónsdóttir Sen

Ólafur Ómarsson

Ólafur Páll Torfason

Ólafur Rastrick

Óli Gneisti Sóleyjarson

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir

Óskar Kristinn Vignisson

Páll Ragnar Pálsson

Patrick Thomas

Pétur Hrafn Ármannsson

Phoebe Anna Jenkins

Ragna Fróðadóttir

Ragnar Helgi Ólafsson

Ragnheiður Björk Þórsdóttir

Ragnheiður Gestsdóttir

Ragnheiður Ingunn 

Ágústsdóttir

Ragnhildur Stefánsdóttir

Rósa Hrund Kristjánsdóttir

Rúna Thors

Salvör Nordal

Samuel Thornton Rees

Shruthi Basappa

Sigríður M Sigurjónsdóttir

Sigríður Sigurjónsdóttir

Sigríður Sunneva R 

Vigfúsdóttir

Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir

Sigurður Arent Jónsson

Sigurður Ármannsson

Sigurður Einar Gylfason

Sigurður Harðarson

Sindri Páll Sigurðsson

Sinead Aine Mc Carron

Skúli Skúlason

Snæfríð Þorsteins

Soffía Dröfn Marteinsdóttir

Sóley Benna Stefánsdóttir

Stefán Snær Grétarsson

Steinar Örn Atlason

Stephen M Christer

Sveinn Bragason

Thomas Edouard Pausz

Thomas Vailly

Unnar Örn Jónasson 

Auðarson

Vigdís Másdóttir

Þórir Jónsson Hraundal

Þorsteinn Bergsson

Þórunn Árnadóttir

Þórunn María Jónsdóttir

Þorvaldur Óttar Guðlaugsson

Þorvaldur Sverrisson
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Vor 2016 
Stundakennarar og 
gestir í námskeiðum

Ingimar Waage

Guðbjörg Daníelsdóttir

Unnur G. Óttarsdóttir

Njörður Sigurjónsson

Ása Helga Ragnarsdóttir

Hugrún Þorsteinsdóttir

Soffía Margrét Magnúsdóttir

Lárus Sigurðsson

Hildur Bjarnadóttir

Ólafur Schram

Eygló Harðardóttir

Louise Harris

Þórunn Björnsdóttir

Guðrún Gísladóttir

Hildur Margrétardóttir

Dawne McFarlane

Gry Worre Hallberg

Viðtökukennarar 

Guðrún Gísladóttir 

Guðrún Erla Geirsdóttir

Sjöfn Óskarsdóttir 

Guðný Jónsdóttir

Guðlaugur Valgarðsson 

Gunnhildur Ólafsdóttir

Sigríður Birna Valsdóttir

Haust 2016 
Stundakennarar og 
gestir í námskeiðum

Ingimar Waage

Þórey Sigþórsdóttir

Ellen Gunnarsdóttir

Torfi Hjartarson

Karólína Stefánsdóttir

Frímann Sigurðsson

Helga Guðrún Helgadóttir

Marta Hrafnsdóttir

Ása Björk Stefánsdóttir

Sigríður Birna Valsdóttir

Jón Bergmann Kjartansson 
Ransú

Björgvin Ívar Guðbrandsson

Ólafur Oddsson

Arite Fricke

Guðný María

Viðtökukennarar

Hafdís Ólafsdóttir

Kristveig Halldórsdóttir

Guðný María Jónsdóttir

Elín Rafnsdóttir

Sigríður Ólafsdóttir

Þórdís Zoega

Anna Snædís Sigmarsdóttir

Ásdís Spanó

Gréta Mjöll Bjarnadóttir

Jóhanna Tryggvadóttir

Þórunn María Jónsdóttir

Stefán Jónsson

Prófdómari

Rósa Gunnarsdóttir

Leiðbeinendur 
meistaraverkefna

Ásthildur Björg Jónsdóttir

Ellen Gunnarsdóttir

Elísabet Ingvarsdóttir

Guðrún Geirsdóttir

Guðbjörg R. Jóhannesdóttir

Gunndís Ýr Finnbogadóttir

Kristín Dýrfjörð

Kristín Valsdóttir

Vigdís Jakobsdóttir

LISTKENNSLUDEILD
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Stundakennarar, gestir 
og fyrirlesarar 2016

Áki Ásgeirsson

Alexander Graham Roberts 

Anna Jóhannsdóttir

Anna Líndal 

Arna Óttarsdóttir

Arnar Freyr Guðmundsson

Ásdís Sif Gunnarsdóttir

Atli Ingólfsson

Benedikt Hjartarson

Berglind Jóna Hlynsdóttir

Birgir Snæbjörn Birgisson

Björk Guðnadóttir

Björn Roth

Bryndís H Snæbjörnsdóttir

Claudia Hausfeld

Curver Thoroddsen

Dan Brown

Daníel Karl Björnsson

David Horvitz

Davíð Örn Halldórsson

Douglas Gordon

Elín Hansdóttir

Elísabet Brynhildardóttir

Erin Gigl

Eygló Harðardóttir

Finnbogi Pétursson

Finnur Arnar Arnarson

Gabríela Kristín 
Friðriksdóttir

Gareth Bell - Jones

Geirþrúður Finnbogad 
Hjörva

Gemma Lloyd 

Guðbjartur Þór Sævarsson

Guðjón Björn Ketilsson

Guðmundur Ingólfsson

Guðmundur Oddur 
Magnússon

Guðmundur Thoroddsen

Guðný Rósa Ingimarsdóttir

Guðrún Eva Mínervudóttir

Gunnar J. Árnason

Gunnhildur Hauksdóttir

Halla Birgisdóttir

Halldór Börn Runólfsson

Haraldur Jónsson

Heiðar Kári Rannversson

Helga Kristrún Hjálmarsd.

Helga Páley Friðþjófsdóttir

Helgi Þorgils Friðjónsson

Hildigunnur Birgisdóttir

Hildur Bjarnadóttir

Hlynur Pálmason

Huginn Þór Arason

Ingibjörg Magnadóttir

Ingólfur Arnarson

Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir

Jake Watts

Jeannette Castioni

Jens Olof Lasthein

Jón Bergmann Kjartansson

Jón Sverrir Proppé

Jóna Hlíf Halldórsdóttir

Jonathan Habib Enqvist

Karin Sander

Karlotta Jóhannesdóttir 
Blöndal

Kate Foster

Katrín Bára Elvarsdóttir

Katrín I Jónsd. 
Hjördísardóttir

Kristinn E Hrafnsson

Kristinn Már Pálmason

Kristján Leósson

Kristján Steingrímur Jónsson

Magnús Gestsson

Magnús Logi Kristinsson

Magnús Tumi Magnússon

Magnús Þór Þorbergsson

Margrét Blöndal

María Kristín Jónsdóttir

Markús Þór Andréss

Mika Hannula

Neil Mulholland

Ólafur Gíslason

Ólafur Sveinn Gíslason

Olga Soffía Bergmann

Ólöf Jónína Jónsdóttir

Ólöf Nordal

Örn Alexander Ámundason

Páll Haukur Björnsson

Patricia Fernández

Ragnar Helgi Ólafsson

Ragnheiður Gestsdóttir

Ragnheiður Sigurðardóttir

Rakel McMahon

Sigtryggur Berg Sigmarsson

Sigurður Árni Sigurðsson

Sigurður Atli Sigurðsson

Sindri Snær Leifsson

Sirra Sigrún Sigurðardóttir

Unnar Örn Jónasson 
Auðarson

Valur Antonsson

Þorbjörg Jónsdóttir

Þórdís Aðalsteinsdóttir

Þórdís Jóhannesdóttir

Þorgerður Ólafsdóttir

Þuríður Rúrí Fannberg

Fyrirlesarar

Bryndís Snæbjörnsdóttir

Constant Dullaart

David Horvitz

Eric Bünger 

Frans Jacobi

Gabríela Friðriksdóttir

Gareth Bell-Jones

Gemma Lloyd

Jens Olof Lasthein

Joan Jonas

Johan Grimonprez

Mika Hannula

Neil Mulholland

Norman Hogg

Ólöf Nordal 

Páll Haukur Björnsson

Patricia Fernandez

Ragnar Kjartansson

Sigrid Sandström

Styrmir Örn Guðmundsson 

Trickster

UlrikaFerm

Unnar Örn Jónasson 
Auðarson

Vanessa Safavi 

Leiðbeinendur 
lokaritgerða BA 

Aðalheiður L. 
Guðmundsdóttir

Anna Jóhannsdóttir

Jón Bergmann Kjartansson 
Ransú

Jón Sverrir Proppé

Magnús Gestsson

Ragnheiður Gestsdóttir

Ragnheiður Sigurðardóttir

Prófdómari ritgerða 

Jóhannes Dagsson

Leiðbeinendur MA 
verkefnis 

Sýningarhluti: 

Ólöf Nordal

Olga Bergmann

Finnur Arnar

Elín Hansdóttir

Daníel Karl Björnsson

Ragnheiður Gestsdóttir

Sirra Sigrún Sigurðardóttir

Ritgerðarhluti: 

Bryndís Snæbjörnsdóttir   

Prófdómarar 
útskriftarverkefna BA

Jonatan Habib Engqvist 

Prófdómarar 
útskriftarverkefna MA

Didier Semin 
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STUNDAKENNARAR  

OG GESTIR 

Vor 2016

Anna Margrét Sigurðardóttir

Aude Maina Anne Busson

Bjarni Jónsson

Friðgeir Einarsson

Guðrún Svava Kristinsdóttir

Gunnar Benediktsson

Hafliði Arngrímsson

Halldór Arnar Úlfarsson

Halldóra Geirharðsdóttir

Jesper Pedersen

Jóhannes Níels Sigurðsson

Katrín Gunnarsdóttir

Katrín Hall

Magnús Þór Þorbergsson

Margrét Bjarnadóttir

Marta Nordal

Pálmi J Sigurhjartarson

Ragnheiður Skúladóttir

Rúnar Guðbrandsson

Sigurður Arent Jónsson

Snædís Lilja Ingadóttir

Stefán Hallur Stefánsson

Tinna Grétarsdóttir

Unnur Elísabet 
Gunnarsdóttir

Valgerður Rúnarsdóttir

Védís Kjartansdóttir

Vignir Rafn Valþórsson

Yannier Oviedo Rivas

Þorleifur Örn Arnarsson

Þórunn Sigurðardóttir

Erlendir kennarar og 
gestir

Caroline McSweeney

Igor Dostálek

Karin Munters Jameson

Nika Brettschneider

Santanu Bose

Shai Faran

Tony Vezich

STUNDAKENNARAR  

OG GESTIR 

Haustönn 2016

Anna Margrét Sigurðardóttir

Auður Ólafsdóttir

Ásgeir Helgi Magnússon

Benedikt Erlingsson

Berglind María Tómasdóttir

Bjarni Jónsson

Einar Torfi Einarsson

Eiríkur Smári Sigurðarson

Eirún Sigurðardóttir

Erna Ómarsdóttir

Eva Björk Kaaber

Eva Rún Snorradóttir

Finnbogi Pétursson

Frímann Sigurðsson

Guðmundur S. Brynjólfsson

Guðrún Svava Kristinsdóttir

Hallur Ingólfsson

Hannes Þór Egilsson

Kristinn Gauti Einarsson

Kjartan Valdemarsson

Magnús Þór Þorbergsson

Margrét Bjarnadóttir

Margrét Sara Guðjónsdóttir

Óskar Jónasson

Pálmi J Sigurhjartarson

Ragnheiður Harpa Leifsdóttir

Ragnheiður Sigurðard 
Bjarnarson

Ragnheiður Skúladóttir

Rebekka A Ingimundardóttir

Rósa Ómarsdóttir

Saga Sigurðardóttir

Sigríður Jónsdóttir

Sigrún Guðmundsdóttir

Skúli Skúlason

Snæbjörg Sigurgeirsdóttir

Stefán Hallur Stefánsson

Tinna Grétarsdóttir

Vala Ómarsdóttir

Valur Freyr Einarsson

Vigdís Másdóttir

Vilborg Davíðsdóttir

Þorsteinn Bachmann

Þórunn Sigurðardóttir

Erlendir kennarar og 
gestir

Ant Hampton

Emma Rozgoni

Jean Luc Priano

Karin Munters Jameson

Lauren Barri Holstein

Mark Andrew Storor

Noam Carmeli

Rafael Bianciotto

Satu Herrala

Seppo Kumpulainen
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Stundakennarar 

Hljóðfæri og söngur

Aladár Rácz, meðleikur 

Auður Hafsteinsdóttir, fiðla 

Ármann Helgason, klarinett 

Ástríður Alda Sigurðardóttir, 
píanó

Birna Hallgrímsdóttir, 
meðleikur

Björk Jónsdóttir, klassísk og 
rytmísk raddbeiting 

Björn Steinar Sólbergsson, orgel 

Bryndís Halla Gylfadóttir, 
selló 

Edda Erlendsdóttir, píanó 

Einar Jóhannesson, klarinett 

Eiríkur Örn Pálsson, trompet 

Elín Anna Ísaksdóttir, píanó 

Emil Friðfinnsson, horn 

Eva Þyrí Hilmarsdóttir, 
blaðlestur píanó 

Frank Aarnink, slagverk

Guðný Einarsdóttir, orgel 

Hallfríður Ólafsdóttir, flauta 

Hilmar Jensson, rafgítar 

Hlín Behrens Pétursdóttir, 
söngur 

Jósep Gíslason, hagnýtur 
hljómborðsleikur 

Kristinn Örn Kristinsson, 
píanó 

Magnea Árnadóttir, flauta

Matthías Nardeau, óbó 

Nína Margrét Grímsdóttir, 
píanó

Ólöf Kolbrún Harðardóttir, 
söngur 

Nimrod Haim Ron, túba 

Pétur Jónasson, gítar 

Rúnar Óskarsson, 
bassaklarinett 

Sif Tulinius, fiðla, 
hljómsveitarleikur

Sigríður Ella 
Magnúsdótti,söngur 

Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðla 

Sigrún Hjálmtýsdóttir, söngur 

Sigurður Ingi Snorrason, 
klarinett 

Sigurður Þorbergsson, básúna

Snorri Heimisson, fagott

Svanur Vilbergsson, gítar 

Vilborg Jónsdóttir, 
barítónhorn

Þorvaldur Guðmundsson, 
flamencogítar 

Fræði / tónsmíðar

Andrés Ramon, heimstónlist 

Áki Ákason, tónsmíðar 

Ari Hróðmarsson, tónfræði

Áskell Másson, tónsmíðar 

Bára Grímsdóttir, íslensk 
þjóðlög 

Bergþór Pálsson, 
framburður og hljóðkerfi

Borgar Magnason, hljóð sem 
efniviður

Christopher John Foster, 
íslensk þjóðlög 

Einar Sverrir Tryggvason, 
tónsmíðar 

Elín Gunnlaugsdóttir, 
tónfræði 

Guðmundur St. Gunnarsson, 
hljóð sem efniviður

Guðni Franzson, spuni og 
hljómsveitarstjórn 

Guðrún Ingimundardóttir, 
Music Theory III

Gunnar Kvaran Hrafnsson, 
jasshljómfræði 

Gunnar Andreas Kristinsson, 
Non Western Compositional 
Methods

Hafdís Bjarnadóttir, 
tónsmíðar 

Hilmar Örn Hilmarsson, 
tónsmíðar 

Hreiðar Ingi Þorsteinsson, 
tónsmíðar

Ingibjörg Björnsdóttir, 
Barokkdans

Ingibjörg Eyþórsdóttir, íslensk 
tónlistarsaga 

Ingibjörg Frímannsdóttir, IPA

Ingi Garðar Erlendsson, 
tónsmíðar 

Jesper Pedersen, tónsmíðar 

Kári Árnason, líkami, list og 
heilsa 

Kjartan Kjartansson, 
samhæfing hljóðs og myndar 

Kristín Björk Kristjánsdóttir, 
tónsmíðar 

Kristjana Stefánsdóttir, spuni 

Nils Mikael Lind, tónsmíðar 

Njörður Sigurjónsson, 
gagnrýnin hlustun 

Pétur Þór Benediktsson, 
laga- og textasmíðar 

Sigurbjörn Ari Hróðmarsson, 
tónfræði 

Sigrún Jónsdóttir, hljómur 
sem efniviður

Sigrún Sævarsdóttir Griffiths, 
spuni og miðlun 

Sóley Stefánsdóttir laga og 
textasmíðar

Stefán Hallur Stefánsson, 
leiktúlkun í söng 

Una Margrét Jónsdóttir, 
íslensk leikhústónlist 

Veigar Margeirsson  
tónsmíðar

Þóranna Björnsdóttir, hljóð 
sem efniviður

Þórður Helgason, íslensk 
hljóðfræði í söng 

Þórunn Sigurðardóttir, 
menningarstjórnun

Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 
tónleikhús

Þráinn Hjálmarsson, 
tónsmíðar 

Þuríður Jónsdóttir, tónsmíðar

Leiðbeinendur 
lokaritgerða
Arnar Bjarnason
Arnar Eggert Thoroddsen
Atli Ingólfsson
Árni Heimir Ingólfsson
Berglind María Tómasdóttir
Einar Torfi Einarsson
Elín Anna Ísaksdóttir
Gísli Þorsteinsson
Gunnsteinn Ólafsson
Ingibjörg Eyþórsdóttir
Ingunn Jónsdóttir
Hróðmar I. Sigurbjörnsson
Páll Ragnar Pálsson
Pétur Jónasson
Úlfar I. Haraldsson
Þóra Einarsdóttir

Fyrirlesarar og 
gestakennarar á 
masterklössum
Auður Hafsteinsdóttir
Atli Ingólfson
Atli Örvarsson
Ármann Helgason
Bergþór Pálsson
Bryndís Halla Gylfadóttir
Edda Erlensdóttir

Einar Torfi Einarsson
Einar Jóhannesson
Emil Friðfinnsson
Hafdís Bjarnadóttir
Halldór Haraldsson
Hallfríður Ólafsdótti
Kammerhópurinn Adapter
Kristinn Örn Kristinsson
Magnús Lyngdal Magnússon
Nimrod Ron
Nína Margrét Grímsdóttir 
Ólöf Kolbrún Harðardóttir
Pétur Ben
Pétur Jónasson
Ríkharður H. Friðriksson
Sigurður Halldórsson
Svanur Vilbergsson
Víkingur Heiðar Ólafsson
Þórður Magnússon
Þórunn Ósk Marínósdóttir
Þuríður Jónsdóttir 

Erlendir gestakennarara 
og fyrirlesarar
Aisha Orazbayeva
Alessandro Misciasci
Angelo Sturiale 
Arnaldur Arnarson
Bjarni Gunnarsson
Carolyn Chen
Catrin Wyn-Davies
Cecylia Barczyk
Charles Borowsky
Corey Fogel
Derek Foott
Dustin Donahue
Emmanuel Borowsky
Erik DeLuca
Guy Wood
Harald Bjørkøy
Heini Kärkkäinen
Hilary Finch
Inger-Lise Ulsrud
Jean-Luc Priano 
Jennifer Bewerse
Jens Harald Bratlie
Linda Wang
Marie Guilleray
Oswald Georg Bauer
Philip Curtis
Rachel Beetz
Rannveig Fríða Bragadóttir
Réka Szilvay
Rory Viner
Severine Ballon
Simon Desbruslais
Stefan Bojsten
Steven Osborne
Tékkneski streng jakvartettinn 
PiKap 
Virginia Eskin
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VIÐBURÐIR - SÝNINGAR - SAMSTARF 

Darren Mark, nemi á 3. ári í fatahönnun. 
Á myndinni má sjá afrakstur samvinnu við fatasöfnun Rauða Kross Íslands. 
Nemendur unnu með textíl sem ekki er hægt að endurselja eða nýta. 
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HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD
Opnir fyrirlestrar
Hönnunar- og arkitektúrdeild stendur fyrir fjölmörgum 
fyrirlestrum yfir árið þar sem kennarar og gestir kynna verk 
sín og hugmyndir. Opið fyrirlestrahald er mikilvægur liður í 
starfi deildarinnar til að skapa vettvang miðlunar framsæk-
inna hugmynda og umræðna. Deildin stóð fyrir 18 fyrir-
lestrum á árinu auk þess sem haldið var eitt málþing á 
vegum deildarinnar.

Fyrirlestraröðin Sneiðmynd

Í fyrirlestrum Sneiðmyndar kynna fastir kennarar og stunda- 
kennarar deildarinnar eigin hönnunarverkefni og rannsóknir 
og ræða tengsl þeirra við kennslu í námskeiðum við deildina. 
Fjórir opnir hádegisfyrirlestrar voru haldnir um vorið og tveir 
um haustið. Þeir kennarar sem fluttu fyrirlestur í Sneiðmynd 
árið 2016 voru: Einar Gylfason, Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, Rúna Thors, Sam Rees og þau 
Margrét Harðardóttir og Steve Christer frá Stúdíó Granda 
sem voru saman með fyrirlestur. 

Fyrirlestraröðin Gestagangur

Gestagangur er fyrirlestraröð þar sem gestakennarar og aðrir 
gestir hönnunar- og arkitektúrdeildar koma og segja frá 
rannsóknum sínum, eigin hönnunarferli eða áherslum og 
samstarfsverkefnum. Þrír fyrirlestrar voru haldnir um vorið 
og níu um haustið. 

Málþing í samstarfi við Arkitektafélag Íslands

Þann 20. maí 2016 stóð hönnunar- og arkitektúrdeild fyrir 
málþinginu Lesið í samhengið. Á málþinginu var fjallað um 
samhengi arkitektúrs og borgarrýma. Sjónum var beint að 
miðbænum og gæðum nærumhverfis með vísun í umfjöllun 
undanfarins misseris. Fjallað var á gagnrýninn hátt um 
skörun arkitektúrs, borgarrýma og skipulags og hvernig 
ákvarðanir um framkvæmdir geti tekið mið af slíkri skörun. 
Steinþór Kári Kárason prófessor við LHI og Bjarki Gunnar 
Halldórsson arkitekt fluttu erindi og í framhaldinu voru 
pallborðsumræður með þátttöku ýmissa hagaðila.  

Fyrirlestraröðin Small Talks

Small Talks er fyrirlestrarröð sem unnin er í samstarfi 
Hönnunarmiðstöðvar, Listaháskóla Íslands og eru haldnir í 
tónlistarhúsinu Hörpu. Fjórir fyrirlestrar voru haldnir á árinu 
2016, tveir að vori og tveir að hausti. 

Hugarflug

Árleg ráðstefna Listaháskólans um rannsóknir og listir, 
Hugarflug, fór fram 18. og 19 febrúar 2016. Ráðstefnan er 
mikilvægur liður í uppbyggingu þekkingar á fræðasviði lista. 
Sex fastráðnir kennarar deildarinnar og fjórir stundakennarar 
fluttu fyrirlestra um heimspeki, borgarfræði, vöruhönnun, 
leturhönnun og notkun tungumáls í hönnun. Þá stóðu 
nemendur í vöruhönnun fyrir viðburði og sýningu á verkum 
sínum, nemendur í meistaranámi í hönnun tóku þátt í 
málstofunni „Doing Language together” og einn nemandi í BA 
námi var með erindi um leturfræði.  

VIÐBURÐIR OG VERKEFNI 
Mæna

Mæna, tímarit hönnunar- og arkitektúrdeildar kom út á 
Hönnunarmars og var þetta í sjöunda skipti sem tímaritið 
kom út. Tímaritið er hannað og unnið af þriðja árs 
nemendum í grafískri hönnun en ritstjórar koma úr hópi 
kennara deildarinnar. Mæna er unnin í samstarfi við 
prentsmiðjuna Odda og Gunnar Eggertsson hf. Þema 
tímaritsins árið 2016 var hreyfing/ar. Í tímaritinu Mænu er 

fjallað um hönnun og arkitektúr í víðu samhengi en auk 
fræðimanna úr ólíkum áttum skrifa bæði kennarar og 
nemendur greinar í Mænu auk þess sem fyrrverandi 
nemendur hafa unnið greinar upp úr lokaritgerðum og 
öðrum rannsóknum sem þeir hafa unnið við deildina. Meðal 
greina í Mænu 2016 var umfjöllun um íslensku ullina sem 
vanmetna auðlind, greinar um siðleysi í auglýsingum 
gagnvart dýrum, um rými sorgarinnar og hönnun 
útfararkirkju, um emojis og um grafíska hönnun og 
hjálparstarf svo dæmi séu tekin.

Samstarf við skógarbændur

Nemendur í vöruhönnun unnu verkefni undir leiðsögn 
Tinnu Gunnarsdóttur, prófessors í vöruhönnun með 
Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Verkefnið nefndist Willow 
project og gekk út á að umbreyta víði á margvíslegan hátt en 
engu var bætt við nema vatni og hita og allir afgangar sem 
urðu til í ferlinu voru nýttir. Þannig var áherslan á sjálfbæra 
hringrás efna. Afrakstur af verkefninu hefur verið sýndur á 
sýningum, bæði á Íslandi og erlendis, og með útgáfu bókar 
sem einnig nefnist Willow Project. 

Samstarfsverkefni við Rauða krossinn

Nemendur í fatahönnun unnu verkefni í samstarfi við Rauða 
krossinn þar sem afgangsefni sem ekki eru talin söluhæf eru 
notuð sem efniviður. Nemendur umbreyta þessum efnum og 
hanna nýjar flíkur sem mynda sérstakar hönnunarlínur. 
Áhersla er lögð á að beina athygli samfélagsins af óhóflegri 
neyslumenningu og mikilvægi þess að endurhugsa notkun á 
fatnaði og textíl með sjálfbærni að leiðarljósi. Verkefnið var 
sýnt á tískusýningu í Hörpu 18. mars undir yfirskriftinni 
Misbrigði og var sýning með sama heiti sett upp í húsnæði 
Listaháskólans í apríl. 

Samstarf við Sorpu

Í desember kom út almanak fyrir árið 2017 með verkefnum 
nemenda við allar brautir hönnunar- og arkitektúrdeildar. 
Almanakið var gefið út af SORPU en verkin tengjast öll sorpi 
og endurnýtingu á einhvern hátt og undirstrikar þannig 
markmið deildarinnar að hafa sjálfbærni og vistvæni að 
leiðarljósi í öllu starfi.

Önnur samstarfsverkefni

Nemendur á ólíkum námsbrautum með Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands, MATÍS og Reykjavíkurborg unnu í ýmsum verk-
efnum sem tengd voru einstaka námskeiðum í deildinni. 
Nemendur í vöruhönnun unnu auk þess með átta ólíkum 
fyrirtækjum að því að móta nýja vöru út frá þeim framleiðslu-
tækjum sem eru til staðar og rannsaka vannýt tækifæri í 
staðbundinni framleiðslu. Nemendur í grafískri hönnun 
unnu samstarfsverkefni með Hinu húsinu í tengslum við 
Unglist – listahátíð ungs fólks. Nemendur í fatahönnun fóru í 
námsferð á Blönduós og kynntu sér undirstöðu íslenskrar 
textílhefðar á Textílsetri Íslands, Heimilisiðnaðarsafni 
Íslands, Gestastofu Sútarans og Ullarþvottastöðinni. 

Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands

Í janúar 2016 hlaut nemandi í vöruhönnun, Heiðdís Inga 
Hilmarsdóttir Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands fyrir 
verkefnið „Þekkirðu fuglinn” sem hún vann ásamt Birgittu 
Steingrímsdóttur nemanda í líffræði við HÍ undir 
handleiðslu leiðbeinenda úr bæði LHI og HÍ. Verkefnið 
þróaðist á árinu 2016 og var afrakstur þess borðspilið 
Fuglafár sem kom á markað í lok árs 2016 og er m.a. notað 
við kennslu í Grunnskólum Reykjavíkur. 

Útskriftarsýning BA nemenda

Útskriftarverkefni nemenda í BA námi voru sýnd á útskriftar-
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sýningu hönnunar- og arkitektúrdeildar og myndlistardeildar 
í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi undir yfirskriftinni Ytri 
höfnin. Alls áttu 48 nemendur við hönnunar- og 
arkitektúrdeild verk á sýningunni og 32 úr myndlist. 
Sýningarstjóri var Markús Þór Andrésson. 

Útskriftarsýning MA nemenda

Nemendur á meistarastigi í hönnun og myndlist sýndu 
útskriftarverkefni sín í Gerðarsafni í Kópavogi. Fimm 
útskriftarnemendur í hönnun sýndu þar verkefni ásamt átta 
nemendum úr myndlist. Sýningarstjóri var Daníel Björnsson.

ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF
Mikil áhersla er lögð á alþjóðlegt samstarf í starfi hönnunar- 
og arkitektúrdeildar. Á hverju ári koma erlendir gestir og 
kenna á námsbrautum deildarinnar. Gestakennarar á árinu 
2016 voru m.a: Thomas Vailly vöruhönnuður, Dirk Laucke 
grafískur hönnuður og fatahönnuðiurnir Michael H. 
Berkowitz og Michael Kampe. Julia Lockheart frá Goldsmiths 
University í London og Lotta Kvist frá HDK í Gautaborg 
komu sem gestakennarar í MA námið.

Áhersla er lögð á að fá ætíð erlenda prófdómara til að meta 
útskriftarverkefni nemenda, bæði á BA og MA stigi. 
Prófdómarar vorið 2016 voru eftirfarandi: 

• Andrea Trimarchi og Simone Farresin hjá 
Formafantasma (vöruhönnun)

• Niklaus Troxler, prófessor við State Academy of 
Art and Design í Stuttgart (grafísk hönnun)

• Lutz Huelle, fatahönnuður og kennari við Central 
St Martin's í London (fatahönnun)

• Erik Frandsen hjá Lundgaard & Tranberg 
arkitektum í Danmörku (arkitektúr)

• Maziar Raein, dósent við KHiO í Osló (MA-nám)

Erasmus+

Bæði nemendur og kennarar nýttu sér þá möguleika sem 
bjóðast innan Erasmus+ áætlunarinnar. Nemendur á 2. ári 
eru hvattir til að nýta sér þá möguleika sem felast í því að fara 
sem skiptinemi til samstarfsskóla innan Erasmus netsins og 

að sama skapi tekur hönnunar- og arkitektúrdeild að jafnaði á 
móti tveimur til fjórum skiptinemum á hverri námsbraut á 
hverju ári. 

Kennarar deildarinnar hafa einnig nýtt sér þá möguleika sem 
bjóðast innan Erasmus netsins til að heimsækja 
samstarfsskóla í Evrópu. Þá fóru fjórir kennarar á vegum 
skólans í Erasmus heimsóknir til skóla utan Evrópu á árinu 
2006, til Kína annars vegar og til Kazakstan hins vegar. 

Þátttaka í alþjóðlegum verkefnum
CIRRUS-samstarfsnetið

Listaháskólinn er þátttakandi í Cirrus-samstarfsneti 
hönnunarháskóla á Norðurlöndunum og í Eystrasalts-
löndunum. Í gegnum það samstarfsnet hefur verið lögð 
áhersla á að byggja upp gott samstarf á ólíkum sviðum 
hönnunar. Meðal þess sem bar hæst í Cirrus samstarfi á 
árinu 2016 var þátttaka nemenda og kennara á námsbraut í 
vöruhönnun í verkefninu Traditions and Innovation í Tallin í 
Eistlandi. Um er að ræða þriggja ára verkefni þar sem unnið 
er með dýraafurðir og úrgang sem verður til við matvæla-
framleiðslu í ólíkum löndum. Í Eistlandi var lögð áhersla á að 
vinna með skinn og pergament. Á árinu 2016 var unnið að 
undirbúningi fyrir þriðja námskeið verkefnsins sem haldið 
var í húsnæði hönnunar- og arkitktúrdeildar í janúar 2017. 

NAA

Deildarforseti sótti fundi The Nordic Academy of 
Architecture (NAA) sem er samstarfsnet arkitektaskóla á 
Norðurlöndum og í Eystrarsaltsríkjunum og tók virkan þátt í 
stefnumótsins netsins. 

EAAE

LHÍ er aðili að samstarfsneti Evrópskra arkitektaskóla, 
European Association of Architectural Education (EAAE). 

CUMULUS

Cumulus er samstarfsnet hönnunarháskóla um allan heim. 
Hönnunar- og arkitektúrdeild hefur verið meðlimur í 
Cumulus frá stofnun deildarinnar. Cumuls samtökin hafa 

HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD
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lagt ríka áherslu á að efla tengslanet hönnunarháskóla með 
ráðstefnuhaldi um rannsóknir og nám í hönnun og hafa 
starfsmenn deildarinnar tekið virkan þátt í því starfi. 

KONNECT 

Tinna Gunnarsdóttir prófessor í vöruhönnun tók þátt í 
norræna samstarfsverkefninu Konnect fyrir hönd 
Listaháskóla Íslands. Konnect er samstarfsverkefni ýmissa 
háskóla á norðurlöndum og hefur það að markmiði að leiða 
saman listamenn og vísindamenn, sem og nemendur af 
ólíkum sviðslista, hönnunar og vísinda, í þeim tilgangi að 
vinna verkefni á sviði sjálfbærni og leita nýrra leiða til að 
bregðast við umhverfisvandanum.

CLEVER

Hönnunar- og arkitektúrdeild er þátttakandi í Evrópusam-
starfsverkefninu CLEVER (Creative Leadership and Entre-
preneurship – Visionary Education Roadmap). CLEVER er 
samstarfsverkefni Listaháskóla Íslands, University of 
Brighton og sprotafyrirtækja í Hollandi, Danmörku og 
Eistlandi ásamt háskólum í Ísrael. Verkefnið fjallar um 
kerfislæga eflingu skapandi greina í samstarfi háskóla, 
fyrirtækja og opinberra stofnanna. 

Námsferðir nemenda
Nemendur í BA námi í fatahönnun fóru í námsferð til 
Parísar og voru í starfstengdu námi í fjórar vikur við að 
aðstoða við undirbúning Tískuvikunnar í París. Nemendur í 
vöruhönnun sóttu hönnunarvikuna í Mílanó og nemendur í 
arkitektúr fóru í námsferð til Basel, Aarau og Zürich í Sviss 
og unnu þar verkefni á sviði borgarhönnunar. 

Þátttaka nemenda í Dutch Design Week

Nemendur á þriðja ári á öllum námsbrautum í bakkalárnámi 
fóru í útskriftarferð til Eindhoven í Hollandi í október 2016 
og tóku m.a. þátt í hollensku hönnunarvikunni Dutch Design 
Week. Nemendur í vöruhönnun og fatahönnun, ásamt 
nokkrum útskrifuðum nemendum, settu upp sýningu á 
hátíðinni í samstarfi við Garðar Eyjólfsson fagstjóra í 

vöruhönnun og Rúnu Thors verkefnastjóra deildarinnar. 
Sýningin vakti mikla athygli og var hún m.a. valin í hóp 10 
áhugaverðustu sýninga á hönnunarvikunni.  Þá tóku þrettán 
nemendur af ólíkum brautum þátt í sýningu sem kallaðist 
„No Waste” og hafði það að markmiði að benda á nýjar leiðir 
til að takast á við og grípa inn í rótgróin samfélagsleg kerfi, 
hvort sem um er að ræða fólks- eða vöruflutninga, 
framleiðslu hráefna og notkun þeirra eða matvælaneyslu og 
og umbúðir. 

Þátttaka akademískra starfsmanna       
í alþjóðlegum verkefnum
Akademískir starfsmenn deildarinnar fjölluðu um og sýndu 
afrakstur rannsóknarvinnu sinnar víða, m.a. á Hönnunar-
mars í Reykjavík, á Stockholm Furniture Fair, á Soirée 
graphique í Bern, við Tartu College of Art í Eistlandi, Det 
Nationale Fotomuseum í Kaupmannahöfn, UNSW Built 
Environment í Sidney og á Brno Biennale í grafískri hönnun. 
Auk þess birtu þeir ritrýndar og óritrýndar greinar um 
rannsóknir sínar, bæði á innlendum og erlendum vettvangi 
og tóku virkan þátt í miðlun rannsókna á Hugarflugi og á 
öðrum ráðstefnum, s.s. Arctic Circle í Reykjavík, Helsinki 
Photomedia og á ráðstefnu Refugee Studies Centre við 
University of Oxford. 

HÖNNUNAR- OG ARKITEKTÚRDEILD

Ari Jónsson, nemi á 2. ári í vöruhönnun. 
Myndin sýnir flöskur úr þara sem brotna niður á sjö dögum eftir notkun. 
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VIÐBURÐIR 

Vor 2016 
Travelling SUN 

Listamennirnir Christine Istad og Lisa Pacini fjölluðu um 
verkefnið sitt á opnum viðburði fyrir listkennsludeild 31. 
mars. 

Travelling SUN var ferðalag og staðbundið myndlistarverk 
eftir IstadPacini ArtLab, 2012- 2016. Verkið var 
heimskautaverkefni þróað fyrir norður Skandinavíu og 
aðliggjandi landsvæði í norðri. 

Rannsóknarstofa: Hvað leynist í náttúrunni?

Þann 19. apríl stóðu rúmlega sjötíu nemendur í 5. bekk 
Laugarnesskóla fyrir sýningu á listrænum afrakstri 
spennandi þriggja daga rannsóknasmiðju í samvinnu við 
listkennslunema Listaháskóla Íslands og Grasagarð 
Reykjavíkur.

Markmið smiðjunnar og sýningarinnar var að vekja athygli á 
þeim áhrifum sem einstaklingurinn hefur á sitt nánasta 
umhverfi og náttúruna, í dag og í framtíðinni. Viðburðurinn 
fór fram í Grasagarðinum í Reykjavík

Taktur, leikur, sirkús!

Vinnusmiðja fyrir 8-10 ára börn 23. apríl. Nemendur lærðu 
um leiklist, takt og sirkuslistir og endaði smiðjan á kynningu 
fyrir foreldra. Leiðbeinendur voru Nick Candy leikari og 
sirkuslistamaður, Elín Sveinsdóttir leikkona og Kristín 
Cardew tónlistarkona, allt nemendur við listkennsludeild.

Coming Into the Picture; Art Therapy Process and 
Practice ArtLab

Philippa Brown fjallaði um listmeðferð í opnum fyrirlestri 11. 
maí.

Í fyrirlestrinum var sjálfsprottið listsköpunarferli innan 
meðferðarsambandsins skoðað ásamt birtingu mynda sem 
kjarna meðferðarferilsins. Í fyrirlestrinum var einnig farið 
yfir þróun listmeðferðar sem hluta af heilbrigðiskerfinu í 
Bretlandi og víðar.

Listmeðferð býður upp á sérstaka leið til tjáningar, sköpunar 
og sálfræðilegs tungumáls sem hefur táknrænt og frásagnar 
gildi sem eru gagnlegir þættir fyrir einstaklinga í viðkvæmu 
ástandi. 

Philippa Brown hefur starfað sem listmeðferðarfræðingur í 
yfir 30 ár, aðallega tengt geðheilbrigðismálum fullorðinna.

Málstofa meistaraneman í listkennsludeild

Níu meistaranemar frá listkennsludeild Listaháskóla Íslands 
kynntu lokaverkefni sín 6. júní. Einnig var sýning á verkum 
nemenda. 

Haust 2015
Málstofa um skapandi leiðir í 
mannréttindakennslu 

Rannsóknarstofa um listkennslu var með málstofu á 
Menntakviku Menntavísindasviðs HÍ 7. október. Í 
málstofunni var fjallað um ólík verkefni sem áttu það 

sameiginlegt að í þeim var unnið á skapandi hátt með 
hugmyndir um manngildi og réttindi einstaklinga. 

Í fyrirlestrinum Listkennsla og mannréttindi var sagt frá 
áherslum og framkvæmd alþjóðlegs námskeiðs sem haldið 
var í Listaháskóla Íslands sumarið 2015 fyrir verðandi 
listkennara. Á námskeiðinu var lögð áhersla á þátttökulist og 
frumkvæði nemenda þar sem lokaniðurstaða námskeiðsins 
var í formi þátttökuverka úti í samfélaginu.

Flytjendur voru Susan Gollifer og Ásthildur B. Jónsdóttir, 
lektor við LHÍ, sem einnig var málstofustjóri.

Allir eiga rétt á listmenntun - nema sumir 

Opinn hádegisfyrirlestur 12. október. Fyrirlesturinn var hluti 
af dagskrá Listaháskóla Íslands fyrir Jafnréttisdaga 2016.

Fyrirlesari var Margrét M. Norðdahl, deildarstjóri 
diplómanáms í myndlist fyrir fólk með þroskahömlun við 
Myndlistaskóla Reykjavíkur. Margrét stjórnaði að auki 
verkefninu List án landamæra í mörg ár. Rætt var um 
listmenntun fatlaðs fólks- hvað er í boði og er það nóg, og 
sýnileika fatlaðs fólks í listalífinu.

Birkir Sigurðsson, listnemi, Elín Fanney Ólafsdóttir, listnemi 
og Elín Sigríður María Ólafsdóttir Breiðfjörð Berg, listnemi 
og áhugaleikkona, öll nemendur Margrétar í diplómanáminu 
í myndlist, ræddu einnig málefni fatlaðs fólks varðandi 
listmenntun.

Rauði krossinn- listir og sjálfboðastarf 

Opinn hádegisfyrirlestur 16. nóvember.

Fyrirlesarar voru Sigurbjörg Birgisdóttir, Rauða krossinum í 
Reykjavík og Julie Ingham, Rauða krossinum í Hafnarfirði og 
Garðabæ. Í hádegisfyrirlestrinum var gefin innsýn í starf 
Rauða krossins; tengsl verkefna við listir og listkennslu og 
opnað á samtal um hvað listsköpun getur gert fyrir 
málaflokka og skjólstæðinga í viðkvæmri stöðu. 

Málstofa meistaranema í listkennsludeild

Þrír meistaranemar frá listkennsludeild Listaháskóla Íslands 
kynntu lokaverkefni sín 14. október.

In Between

Ráðstefnan In Between var haldin 15. febrúar 2016 í Aalto 
University og Konstfach háskóla í Stokkhólmi í samstarfi við 
listkennsludeild Listaháskóla Íslands, Tensta konsthall og 
Checkpoint Helsinki. Markmið ráðstefnunnar var að 
kortleggja snertifleti myndlistar við pólitískt landslag í 
norrænum samfélögum. 

Dagur listkennarans 10. apríl 2016

Dagur listkennarans er viðburður sem haldinn var á vegum 
listkennslunema á fyrsta ári í listkennsludeild. Viðburðurinn 
átti sér stað á lokadegi sýningarinnar Aftur í sandkassann: 
Listir og róttækar kennsluaðferðir sem þá stóð yfir í Listasafni 
Reykjavíkur. 

Boðið var upp á metnaðarfulla fræðslu- og viðburðadagskrá 
fyrir almenning og fagfólk á sviði menntamála.

LISTKENNSLUDEILD
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OPNIR FYRIRLESTRAR 2016

Á hverju ári heldur fjöldi lista- og fræðimanna erindi um 
verk sín og hugmyndir. Fyrirlestrunum er ætlað að kynna 
margþætt álitaefni úr heimi lista og samtímamenningar 
og hvetja til umræðu um þau. Fyrirlestrarnir eru 
mikilvægur þáttur í upplýsingastarfi skólans, ásamt því að 
vera opinn vettvangur fyrir tengsl nemenda við hugmynda- 
og reynsluheim starfandi lista- og fræðimanna. Alls voru 
14 opnir fyrirlestrar haldnir á skólaárinu 2016, en auk þess 
fór fram ráðstefnan Athöfn - snúin afstaða til hlutarins en 
þar voru fimm listamenn með erindi. Þrír fyrirlestrar voru 
einnig haldnir í myndlistardeild sem hluti af dagskrá 
Cycle-hátíðarinnar. 

Vor 2016 

Gabríela Friðriksdóttir, Unnar Örn, myndlistarhópurinn 
Trickster, Sigrid Sandström, Gareth Bell-Jones og Gemma 
Lloyd.

Ráðstefnan Athöfn - snúin afstaða til hlutarins: Frans 
Jacobi, Ragnar Kjartansson, Johan Grimonprez, Bryndís 
Snæbjörnsdóttir og Ulrika Ferm.

Haust 2016 

Páll Haukur Björnsson, Jens Olof Lasthein, Neil 
Mulholland, Norman Hogg, Mika Hannula, Patricia 
Fernandez, Joan Jonas, Ólöf Nordal, David Horvitz og 
Styrmir Örn Guðmundsson. 

Cycle-fyrirlestrar:  Eric Bünger, Constant Dullaart, Vanessa 
Safavi.

SÝNINGAR OG VIÐBURÐIR

Vor 2016 

BÆNG

Föstudaginn 19. febrúar opnuðu nokkrir nemendur úr 
meistaranámi í myndlist við Listaháskóla Íslands og 
Listaháskólann í Köln sýningu í húsnæði  Kling og Bang 
við Hverfisgötu.  Sýningin nefndist BÆNG og var 
samvinnuverkefni milli nemenda skólanna. 

Kveikjuþræðir - sýningaröð meistaranema  

Kveikjuþræðir / Spark Plugs er yfirskrift sýningaraðar 
meistaranema á fyrra ári sem haldnar eru á vorönn í 
Kubbnum. Sýningarnar voru af ólíkum toga en áttu það 
sammerkt að vera eins konar kveikjuþræðir og nánari 
útfærslur af hugmyndum og vinnuferli nemendanna. Í 
tengslum við hverja sýningu var gefin út sýningarskrá með 
texta. Umsjón með sýningaröðinni höfðu Bryndís 
Snæbjörnsdóttir prófessor og fagstjóri meistaranáms og 
Hildur Bjarnadóttir, dósent við meistaranámsbraut.   
 

• 4. mars - Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir og Rebecca 
Cusworth

• 1. apríl -  Rebecca Digby og Florence So-Yue Lam
• 8. apríl  - Alice Nadjarian og Sebastian Kraner

No Solo, Seyðisfirði

Nemendur á lokaári í BA-námi opnuðu í marsmánuði 
sýninguna NO SOLO í Skaftfelli á Seyðisfirði, sem var 
afrakstur tveggja vikna námskeiðs í bænum þar sem 
nemendur unnu undir leiðsögn Björns Roth og Kristjáns 

Steingríms Jónssonar sem þar að auki eru sýningarstjórar. 
Námskeiðið var samvinnuverkefni Dieter Roth 
Akademíunnar, Tækniminjasafns Austurlands, Skaftfells 
og Listaháskóla Íslands. 

Moskvutvíæringurinn fyrir unga listamenn

Moskvutvíæringurinn fyrir unga listamenn fór fram 
dagana 1. júlí - 10. ágúst. Þema tvíæringsins var „deep 
inside“, en hann var samsýning 87 listamanna frá 36 
löndum. Sýningarstjóri var Nadim Samman, sem heimsótt 
hefur Listaháskólann og haldið fyrirlestra í myndlistar-
deild. Fjórir útskrifaðir nemendur skólans voru valdir á 
meginsýningu tvíæringsins en það eru þau Claire Paugam, 
María Dalberg og Veronika Geiger, sem útskrifuðust úr 
meistaranámi 2016 og Logi Leó Gunnarsson sem 
útskrifaðist af bakkalárstigi myndlistardeildar 2014.

SÝNINGAR OG VIÐBURÐIR

Haust 2016

Biðstofa / Wating Room 

Nemendur í myndlistardeild sýndu verk á biðstofu 
röntgendeildar Landspítalans 27. október til 27. nóvember. 
Biðstofan var heiti á fjögurra vikna námskeiði sem Bjarki 
Bragason, lektor stýrði og nemendur tókust á við hina 
huglægu og hlutlægu hlið röntgendeildar Landspítalans. 
Verkefnið var unnið í samstarfi við Landspítalann og 
KUNO, Nordplus.

Einkasýningar 3. árs nema í myndlist 

Á hverjum fimmtudegi frá 13. október til 24. nóvember 
opna í senn þrjár einkasýningar á mismunandi 
sýningarstöðum í Listaháskólanum Laugarnesi; í 
Naflanum sem er inn í miðju skólans, í Kubbnum á 
annari hæð og síðast en ekki síst í Skúrnum sem sendur 
fyrir utan húsið austanmegin. Opnanir eru frá kl.17 - 20 á 
fimmtudögum. 

Einkasýningar nemenda er liður í námskeiðinu 
Vinnustofur prófessora í umsjón Heklu Daggar 
Jónsdóttur. Kennarar ásamt Heklu eru Unnar Örn og 
Sindri Leifsson. 

 13. október. Ágústa Gunnarsdóttir, Kristín Dóra Ólafsdóttir 
og Sigrún Gyða Sveinsdóttir.

20. október. Arnar Birgisson, Bára Bjarnadóttir og Ieva 
Grigelionyté.

27. október. Ylfa Þöll Ólafsdóttir, Ýmir Grönvold og Þorgils 
Óttarr Erlingsson. 

10.  nóvember. Camilla Patricia Reuter, Jón Arnar 
Kristjánsson og Katrín Kristjánsdóttir.

17. nóvember. Rannveig Jónsdóttir, Valgerður Ýr 
Magnúsdóttir og Veigar Ölnir Gunnarsson.

24. nóvember. Alfreð Óskarsson, Elsa María Guðlaugs 
Drífudóttir og Heiðrikur Brynjolfur T á Heygum.

Roundabout

Nemendur Heklu Daggar í námskeiðinu Tíma opnuðu 
sýninguna Roundabout í Algera stúdíói í desember.
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A - Z / Allt er viðgerð

Nemendur Bjarka Bragasonar í námskeiðinu Fleti opnuðu 
sýninguna A - Z / Allt er viðgerð í sýningarrýmum skólans 
Kubbnum, Naflanum og víðar í desember.

Vel gert

Nemendur Ólafar Nordal í námskeiðinu Rými héldu 
sýninguna Vel gert, í yfirgefnu húsnæði í Brautarholti í 
desember.

Hvolfspegill

Sá ánægjulegi viðburður átti sér stað að samstarf tókst 
með myndlistardeild og Listasafni Sigurjóns. Samstarf 
hefur verið undanfarin ár milli nemenda í listfræðideild 
háskóla Íslands og meistaranema í myndlistardeild. 
Saman stóðu þau að sýningunni Hvolfspegli sem opnaði 
þann 1. desember í Listasafni Sigurjóns í Laugarnesi. 11 
nemendur í meistaranámi í myndlist sýndu þar verk sín 
og nemendur í listfræði sáu um sýningarstjórn. 
Verkefninu stýrðu Bryndís Snæbjörnsdóttir, prófessor við 
LHÍ og Hlynur Helgason, lektor við listfræðideild HÍ.  

Nemendagallerí

Nemendagallerí utan veggja skólans var ekki starfrækt á 
árinu 2016, en bætt verður úr því á árinu 2017. Undir lok 
ársins 2016 undirritaði myndlistardeild samning við 
Reykjavíkurborg um leigu á húsnæði í Völvufelli, sem 
áður var sýningarsalur Nýlistasafnsins. Öflug nefnd 
nemenda stýrir starfinu og er ráðgert að fyrsta sýningin 
opni í byrjun apríl 2017. 

Ytri höfnin – Útskriftarsýning BA nemenda  

Eins og undanfarin ár voru myndlistardeild og hönnunar- 
og arkitektúrdeild í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur 
um framkvæmd útskriftarsýningar sem fór fram í 
Hafnarhúsi dagana 23. apríl – 8. maí 2016. Nemendur 
myndlistardeildar sem tóku þátt í sýningunni að þessu 
sinni voru 32. Sýningarstjóri var Markús Þór Andrésson og 
bar sýningin titilinn Ytri höfnin. 

Útskriftarsýning MA nemenda í hönnun og 
myndlist 

Útskriftarsýning meistaranema í hönnun og myndlist var 
haldin í Gerðarsafni, Kópavogi dagana 16. apríl - 8. maí. Á 
sýningunni mátti sjá afrakstur tveggja ára háskólanáms á 
meistarastigi þar sem hönnuðir og myndlistarmenn fengu 
tækifæri til að efla þekkingu og þróa rannsóknir sínar á 
viðkomandi fagsviðum. Þrettán nemendur tóku þátt í 
sýningunni; fimm í hönnun og átta í myndlist. Sýningar-
stjóri var Daníel Björnsson.             

RANNSÓKNAR- OG 
SAMSTARFSVERKEFNI

Stór hluti náms við Listaháskólann byggir á þátttöku í 
listrænu starfi og hefur myndlistardeild fengið til liðs við 
sig einkaaðila, stofnanir og fyrirtæki sem með einum eða 
öðrum hætti tengjast skólastarfinu. Myndlistardeild leggur 
áherslu á að efla samvinnu við aðra háskóla og stofnanir. 
Þar er fyrst og fremst um að ræða samstarf um ákveðin 
námskeið en einnig samvinnu á breiðari grundvelli. 

Samstarfsaðilar myndlistardeildar 2016 

Háskóli Íslands, Landspítalinn, Listahátíð í Reykjavík, 
Listasafn Reykjavíkur, Listasafn Einars Jónssonar, Sendiráð 
Bandaríkjanna, Nýlistasafnið, Kynningarmiðstöð 
íslenskrar myndlistar, Menningarmiðstöðin Skaftfell, 
Listasafn Íslands, Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, 
Samband íslenskra myndlistarmanna, Listfræðafélag 
Íslands, Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn, Kling og Bang 
Gallerí, Mengi, Algera Stúdío, Dieter Roth Akademían, 
Íslensk málstöð, Tækniminjasafns Austurlands, Sequences 
myndlistarhátíð, Gallerí i8, Verksmiðjan á Hjalteyri, ofl. 

Vinnustofan Seyðisfjörður 

Samstarfsverkefni við menningarmiðstöðina Skaftfell á 
Seyðisfirði, Dieter Roth akademíuna og Tækniminjasafn 
Austurlands. Nemendur á 3. ári dvelja á Seyðisfirði í u.þ.b. 
þrjár vikur þar sem þau taka þátt í vinnustofu. Lögð er 
áhersla á að nemendur geti nýtt sér þær sérstöku aðstæður 
sem bærinn og umhverfi hans býður upp á. Vinnustofunni 
lýkur með opinberri sýningu á verkum nemenda í 
menningarmiðstöðinni Skaftfelli. Verkefnið hefur verið 
haldið árlega síðastliðin 13 ár. 

Umræðuþræðir

Umræðuþræðir er samstarfsverkefni Listasafns Reykja-
víkur, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar og 
myndlistardeildar Listaháskóla Íslands sem hófst árið 
2011. Markmið verkefnisins er að skapa vettvang hérlendis 
fyrir alþjóðleg tengsl og umræður með erlendum gestum 
út frá fyrirlestrum, kynningum á listamönnum og kennslu 
við myndlistardeild. Gestirnir eru virtir sýningarstjórar, 
fræði- og listamenn sem eiga merkan feril að baki á 
alþjóðlegum vettvangi. Douglas Gordon og Karin Sander 
voru gestir Umræðuþráða haustið 2016.

Íslensk samtímalistfræði

Íslensk samtímalistfræði er langtímarannsóknarverkefni 
þar sem unnið er að söfnun, skráningu og greiningu 
íslenskra skrifa um myndlist frá síðustu áratugum. 
Markmiðið er að búa til heildaryfirlit yfir sviðið, greina 
orðræðuna og fræðilegt samhengi hennar, opna aðgang að 
leit í gagnagrunni, og undirbúa útgáfu á vandlega rýndum 
ritsöfnum með inngangstextum sem gera grein fyrir 
þróun og samhengi textanna. Að verkefninu hafa komið 
bæði fræðimenn og nemendur frá Listaháskóla Íslands og 
Háskóla Íslands en auk háskólanna standa Listasafn 
Reykjavíkur, Listasafn Íslands, Nýlistasafnið og Listfræða-
félagið sameiginlega að verkefninu. Umsjónarmenn 
verkefnisins eru Aðalheiður L. Guðmundsdóttir, fagstjóri 
fræðigreina við myndlistardeild og Jón Proppé, 
listheimspekingur.

SAMSTARF MILLI DEILDA SKÓLANS 

Samstarf milli deilda í BA og MA námi hefur farið vaxandi 
og byggist á margþættri starfsemi ólíkra listgreina. Fyrst 
og fremst er þar um að ræða ýmis konar fræðanámskeið. 
Fjölmörg verkefni og viðburðir innan skólans krefjast 
samvinnu nemenda og kennara þvert yfir listgreinar og 
deildir.

Samtal

Samtal er tveggja vikna samfellt þverfaglegt námskeið fyrir 
nemendur 2. árs á bakkalárstigi í öllum deildum sem 
haldið er árlega við upphaf vorannar. Námskeiðið hefur að 
markmiði að efla samstarf deildanna og tengja nemendur 
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skólans betur saman. Thomas Pausz, aðjúnkt í vöru-
hönnun stýrði Samtali 2016 og bar námskeiðið yfirskriftina 
ANIMAL RADIO. 

Raflosti

Raflosti er þverfaglegt námskeið haldið í tengslum við 
alþjóðlegu raflistahátíðina, Raflost, sem haldin er árlega af 
Raflistafélagi Íslands í samvinnu við myndlistar- og 
tónlistardeild og erlenda listaháskóla. Íslenskir og erlendir 
nemendur taka þátt í verkefnum og sýningu. Verkefnið er 
styrkt af Norplus, menntaáætlun Norrænu Ráðherra-
nefndarinnar. Umsjón með námskeiðinu vorið 2016 hafði 
Áki Ásgeirsson.

Deila

Deila er sameiginleg smiðja meistaranema í hönnun, 
tónlist og myndlist við Listaháskólann þar sem tekist er á 
við rými sköpunar með margvíslegum hætti. Leitast er við 
að samþætta listsköpun og fræði í völdum viðfangsefnum 
er lúta að skapandi hugsun í samtímanum. Gestakennarar 
halda fyrirlestra og kynningar á sértækum málefnum sem 
síðan eru greind og rædd sameiginlega meðal nemenda og 
kennara. Viðfangsefni Deilu á haustmisseri 2016 var „Time 
and Temporality“. Umsjón með vinnusmiðjunni var í 
höndum tónlistardeildar.

ALÞJÓÐASAMSKIPTI

Myndlistardeild tekur þátt í kennaraskiptum milli skóla á 
Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum og víðar í Evrópu í 
gegnum samstarfsnet KUNO og Erasmus / Sókrates 
menntaáætlunina. Þá á deildin þess kost að sækja 
gestakennara frá Bandaríkjunum í gegnum styrktarkerfi 
Fulbright. Hulda Stefánsdóttir, prófessor og fagstjóri 
meistaranámsbrautar (til loka júlí 2016) hefur setið í 
stjórn KUNO samstarfsnets 17 myndlistarháskóla á 
Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum frá hausti 2012 og 
verið formaður stjórnar frá hausti 2014. Stýrði hún 
ársfundi og kennararáðstefnu samtakanna í Þrándheimi, 
Noregi, 20. - 21. október 2016, og lauk þá jafnframt 
skyldum sínum við KUNO samstarfsnetið. 

Kennaraskipti, kennarar til deildarinnar 

Haust 2015 

Jens Olof Lasthein, myndlistarmaður.

Skiptinám og starfsnám  

Á vori/hausti 2016 stunduðu 22 erlendir nemendur nám 
við deildina. Sex í MA og 16 í BA. Á sama tíma stunduðu 
19 nemendur frá myndlistardeild nám erlendis. 
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VOR 2016

Einstaklingsverkefni dansara 3. ár 

Leiðbeinendur Margrét Bjarnadóttir og Ásgerður 
Gunnarsdóttir. Tunglið, Smiðjan

Einstaklingsverkefni leikara 3. ár

Leiðbeinandi Ragnheiður Skúladóttir. Smiðjan, Skuggi, 
Þjóðleikhúsið: Dómshúsið.

Tónleikar Kórs sviðslistadeildar 

Kórstjóri: Gunnar Ben. Sölvhóll

Við deyjum á Mars 

Útskriftarverkefni leikara eftir Jónas Reynir Gunnarsson í 
leikstjórn Stefáns Jónssonar. Smiðjan. 

Útskriftarverkefni samtímadansara 

Tiny dancer eftir Valgerði Rúnarsdóttur og Málmröðin eftir 
Sögu Sigurðardóttir. Nýja svið Borgarleikhússins.

Útskriftarverkefni sviðshöfunda

Madhvít 

Kapsúllinn

Ferðalagið

Stertabenda 

Veðrið 

Festival 

Strings make triangles: Within the centre of the concert

Vatn er gott

The Last Kvöldmáltíð

Sálufélagar

Hagaharmur

Smiðjan, Skuggi, Þjóðleikhúsið:Kúlan, Tjarnarbíó, 
Tunglið.

Málstofur

Laszlo Rajik, Maartin Veerhoef

HAUST 2016

Stafræn dramatúrgía; námskeið

Málþing í samstarfi við TNT og RDF

Ka 5

Sýning í Hafnarhúsinu. Sviðslistadeild í samstarfi við TNT 
og RDF.

Láttu eins og ég sé ekki hérna 

Gestasýning Sóma Þjóðar sýnd í Smiðjunni á sviðslista-

hátíðinni Everybody´s Spectacular.

Mátulegt

Einstaklingsverkefni Nínu Hjálmarsdóttur, sýnt á Neu 
Now Festival í Amsterdam.

Lóðrétt rannsókn, áhugaleikhús atvinnumanna 
2005-2015 

Listaháskólinn gaf út bókina í samstarfi við 
Háskólaútgáfuna. Höfundur Steinunn Knútsdóttir.

Bridging the Gap 

Verk eftir Sigurjón Bjarna Sigurjónsson. Stafræn 
sviðssetning í leikstjórn Grétu Kristínar Ómarsdóttur 
Lillehammer og á alnetinu, sviðslistadeild í samstarfi TNT

Nemendaverk

Sýnd á Egilsstöðum í samstarfi við Sláturhúsið, 
menningarmiðstöð Austurlands. 

Málstofur

Karolina Linden, Laureen Barri Holstein, Brontis 
Jodorovski, Una Þorleifsdóttir, Stefán Jónsson, Steinunn 
Knútsdóttir, Sveinbjörg Þórhallsdóttir.

SAMSTARF 

Sviðslistadeild á í góðu samstarfi við innlendar og erlendar 
menningarstofnanir, sviðslistahópa og hátíðir. Deildin 
nýtir sér bæði Erasmus og nordplus til kennara, 
nemendaskipta og samstarfsverkefna. 

Lokal og RDF – starfsnám

Lokal og RDF fengu aðstöðu í húsnæði deildarinnar við 
Austurstræti á alþjóðlegu leiklistarhátíðinni Everybody´s 
Spectacular sameiginlegri hátíð Lókal og Reykjavík Dance 
Festival sem fram fór í ágúst 2016 og voru nemendur í 
starfsnámi á hátíðinni. 

Þjóðleikhús – sýningar, æfingar og kennsla

Útskriftarnemendur sviðshöfundabrautar sýndu 
lokaverkefni í Kúlunni og sýningar á einstaklingsverkefni 
leikara fóru fram í Dómhúsinu. Einnig hafði deildin 
aðgang að æfingahúsnæði Þjóðleikhússins í Dómhúsinu 
við Lindagötu fyrir kennslu og æfingar.

ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF

Sviðslistadeild fer með formennsku í Norteas, norrænu 
neti sviðslistaskóla og leiðir um þessar mundir tveggja ára 
verkefni sem beinir sjónum að sjálbærni 
sviðslistamannsins. 

Sviðslistadeild tekur þátt í Nordplus verkefninu ECA  
Explorations and Collaborations in the Art sem býður uppá 
námskeið þvert á listgreinarnar.

Dansbrautin er hluti af norrænu samstarfsnetinu DAMA 
sem er virkt net sem sérhæfir sig í tengslum dansins við 
aðrar listgreinar. 

TNT 

2014-2016 var sviðslistadeildin þátttakandi í Theatre and 
New Technology sem er rannsóknarverkefni sem er ætlað 

SVIÐSLISTADEILD
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að kortleggja, rannsaka og deila þekkingu um notkun 
nýmiðla innan sviðslistanna. Aðrir þátttakendur í verk-
efninu voru Riksteatern í Svíþjóð, Teater Faar, Danmörk, 
Þjóðleikhús Sama, rannsóknarstofnun sviðslista hjá 
Tampere University og sjónvarpsdeild Kvikmyndaskólans í 
Lillehammer. Verkefnið bauð uppá námskeið og málstofur 
fyrir tæknifólk, listamenn og nemendur þessara stofnana. 

National School of Drama 

Sviðslistadeild og NSD í Nýju Delí á Indlandi standa fyrir 
nemenda og kennaraskiptum.  

SVIÐSLISTADEILD
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TÓNLISTARDEILD
HELSTU VIÐBURÐIR Á ÁRINU 2016
Ungir Einleikarar 
Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands með sigurvegurum 
Ungra einleikara fóru fram í janúar. Fjórir nemendur á 
bakkalárstigi stigu á svið með hljómsveitinni. Það voru 
þau Jónas Ásgeir Ásgeirsson, harmonikkuleikari, Ragnar 
Jónsson, sellóleikari og tveir nemendur tónlistardeildar 
LHÍ, þær Heiðdís Hanna Sigurðardóttir söngkona og 
Sigríður Hjördís Indriðadóttir, flautuleikari.

Ómkvörnin 
Tónlistarhátíð tónsmíðanema, er haldin tvisvar sinnum á 
hverri vorönn; í janúar og maí.  Í janúar 2016 samanstóð 
hátíðin af þrennum tónleikum þar sem frumflutt voru 
verk tónsmíðanema deildarinnar og í maí var aftur blásið 
til leiks og þá með fernum tónleikum.  Allir tónleikarnir 
fóru fram í Kaldalóni í Hörpu.

Tilraunakvöld Listaháskólans og Mengis
Mengi og LHÍ tóku höndum saman og stóðu að nokkrum 
tilraunakvöldum. Tilraunakvöldin eru vettvangur fyrir 
bæði nemendur og kennara skólans til tilrauna og/eða 
sýninga eða flutnings á verkum sínum, en einnig getur 
vettvangurinn hentað til þróunar á hugmynd og framsetn- 
ingu verka. Nemendur og kennarar tónlistardeildar tóku 
þátt í flestum þeirra.

Strengjasveit LHÍ og Tónlistarskólans í Reykjavík
Í mars hélt strengjasveit sem skipuð var nemendum úr 
tónlistardeild LHÍ og Tónlistarskólanum í Reykjavík sína 
fyrstu tónleika.  Þar var tónskáldið Jón Nordal heiðrað með 
flutningi tveggja strengjaverka frá æskuárum hans. Á efnis- 
skránni voru einnig verk eftir J.S. Bach, Bartók og R. Fuchs.

Tónleikar í Hallgrímskirkju 
Tónlistardeild hélt þrenna tónleika í Hallgrímskirkju á 
árinu í góðu samstarfi við Listvinafélag Hallgrímskirkju.      
Á tónleikum í janúarlok voru flutt tónverk 2. árs nema       
í tónsmíðum, í apríl voru stórir tónleikar til heiðurs Jóni 
Nordal níræðum þar sem flutt voru mörg af þekktustu 
kammerverkum Jóns.  Í nóvember hélt kór og Camerata 
hópur tónlistardeildar tónleika til heiðurs heilagri Sesselju, 
verndara tónlistarinnar. á tónleikunum kom einnig fram 
Dr. Simon Debruslais, trompetleikari frá tónlistardeild 
háskólans í Hull.

Rannsóknarstofa í tónlist (RÍT) 
Mikilvægum áfanga í starfi tónlistardeildar var náð á árinu 
með birtingu rannsóknarstefnu tónlistardeildar og útgáfu 
vefritsins Þráða í mars. Vefritið hefur það hlutverk að 
skapa vettvang og hvata fyrir hverskonar rannsóknarvinnu 
tengda tónlist innan sem utan skólans. Í fyrsta tölublaði 
Þráða birtust 12 greinar eftir 13 höfunda sem komu jafnt 
úr hópi akademískra starfsmanna skólans, fyrrverandi 
nemenda og annarra fræðimanna.

RÍT stóð fyrir fjórum viðburðum á árinu: Málþingi um 
stöðu sinfóníuhljómsveita í samtímanum í samstarfi við 
Tectonics tónlistarhátíðina og þremur vinnustofum með 
Aishu Orazbayevu fiðluleikara, tónskáldinu Carolyn Chen 
og spunalistamanninum Corey Fogel. RÍT kom einnig að 
skipulagningu og framkvæmd ráðstefnu um dægur- 
tónlistafræði.

Ritstjórn Þráða og umsjónarmenn RÍT eru þau Berglind 
María Tómasdóttir, Einar Torfi Einarsson og Þorbjörg 
Daphne Hall.

Ráðstefna um dægurtónlistarfræði
Í apríl stóðu Listaháskóli Íslands og Háskóli Íslands 
sameiginlega að fyrstu ráðstefnunni sem haldin hefur 

verið um dægurtónlistarfræði. Þorbjörg Daphne Hall, 
lektor og fagstjóri fræða við tónlistardeild og Páll Ragnar 
Pálsson tónskáld og aðjúnkt í tónsmíðum voru fulltrúar 
LHÍ á þessari ráðstefnu, héldu erindi og stýrðu 
pallborðsumræðum.

Tónlistarsmiðjur með heilabiluðum
Í apríl fóru fram tónlistarsmiðjur í Fríðuhúsi, dagvistun 
fyrir fólk með heilabilun. Um var að ræða tilraunaverkefni 
sem er unnið sameiginlega af tónlistarháskólum í Evrópu 
og er liður í að þróa þekkingu og námsefni fyrir skapandi 
tónlistarmenn til að stýra tónlistarsmiðjum fyrir fólk með 
heilabilun, umönnunaraðila og aðstandendur. Þess konar 
smiðjur hafa verið starfræktar um nokkurra ára skeið, 
bæði í London og á vegum Prins Claus tónlistarháskólans í 
Groningen og konunglega tónlistarháskólans í Den Haag í 
Hollandi. Smiðjurnar byggja á virkri þátttöku, þar sem 
bæði eru notuð hljóðfæri sem ekki þarf sérkunnáttu til að 
leika á - og rödd, en tónlistarfólkið nýtir þar að auki sín 
hljóðfæri. Þessi aðferð hvetur til tjáningar og samskipta 
milli allra þátttakenda, þó svo að færni til að tjá sig með 
orðum sé e.t.v. ekki lengur fyrir hendi. Verkefnið var hluti 
af stefnumiðuðu samstarfsverkefni sem Listaháskóli 
Íslands leiðir, sem styrkt er af Erasmus+ áætluninni.

Vortónleikar 
Hinir hefðbundnu vortónleikar tónlistardeildar fóru flestir 
fram í Safnahúsinu við Hverfisgötu. Alls voru haldnir 10 
tónleikar þar sem söng- og hljóðfæranemendur tónlistar- 
deildar fluttu fjölbreytta tónlist. Einnig héldu nemendur 
skapandi tónlistarmiðlunar eina tónleika með afar 
fjölbreyttu efni.

Útskriftarviðburðir 
Stærstu viðburðir deildarinnar eru hinir árlegu útskriftar- 
tónleikar og aðrir útskriftarviðburðir. Að þessu sinni voru 
útskriftartónleikarnir 15 talsins auk fjögurra útskriftar- 
viðburða hjá nemendum í skapandi tónlistarmiðlun og 
þriggja viðburða hjá meistaranemum úr sköpun, miðlun 
og frumkvöðlastarfi. Níu af þessum viðburðum fóru fram í 
Salnum í Kópavogi.  Meðal þessara 22 útskriftarviðburða 
voru fyrstu útskriftartónleikar nemenda á hljóðfæra- 
kennarabraut.

Styrktarsjóður Halldórs Hansen 
Styrktarsjóður Halldórs Hansen (1927-2003), sem hefur 
það meginhlutverk að styðja við og efla tónlistarbókasafn 
Listaháskólans, stóð að venju fyrir verðlaunaafhendingu til 
efnilegra  tónlistarnemenda.  Að þessu sinni hlutu tveir 
útskriftarnemar tónlistardeildar styrk að upphæð 750.000 
kr. Það voru þau Heiðdís Hanna Sigurðardóttir söngkona 
og Steinar Logi Helgason, orgelleikari og kórstjóri.

Norrænir músíkdagar 2016
Í lok september var tónlistarhátíðin Norrænir músíkdagar 
haldin í Hörpu. Tónlistardeild tók virkan þátt í hátíðinni; 
nemendur sóttu námskeið, fyrirlestra og tónleika og Berg- 
lind María Tómasdóttir var einn af flytjendum á hátíðinni.

Rokkur - Spunahátíð
Í septembermánuði var blásið til spunahátíðar þar sem 
saman komu fríspunalistamenn frá Eistlandi, Skotlandi og 
Íslandi ásamt nemendum tónlistardeildar. Hátíðin var 
hluti af spunanámskeiði NAIP meistaranema, en var opin 
öllum nemendum tónlistardeildar.

Iceland Airwaves off-venue
Tónlistardeild skipulagði tvenna „off-venue“ tónleika á 
Iceland airwaves tónlistarhátíðinni. Þar voru á ferðinni 
meistaranemar úr NAIP og söng- og hljóðfærakennslu við 
Listaháskóla Íslands í samvinnu við Royal Academy of 
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Music í Aarhus og ungsveitina Völuspá.

Ungir einleikarar 
Samkeppnin um að koma fram með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands var haldin í byrjun nóvember þátttakendur voru 
tólf og valdi fjölskipuð dómnefnd fjóra sigurvegara til að 
koma fram með hljómsveitinni í janúar 2017.  Þeir voru: 
Auður Edda Erlendsdóttir, klarínettuleikari, Herdís Mjöll 
Guðmundsdóttir, fiðluleikari, Hrafnhildur Marta 
Guðmundsdóttir, sellóleikari og sópransöngkonan Jóna G. 
Kolbrúnardóttir. Allar stunda þær bakkalárnám sitt 
erlendis utan Herdísar, en hún stundar diplómanám við 
tónlistardeild LHÍ.

Hausttónleikar
Hausttónleikar tónlistardeildar fóru fram í Safnahúsinu 
við Hverfisgötu, Hannesarholti, Sölvhóli og Hallgrímskirkju.  
Alls voru haldnir 15 tónleikar þar sem nemendur tónlistar- 
deildar fluttu fjölbreytta tónlist.

ÚR SKÓLASTARFINU
Masterklassar
Viðamikill þáttur í starfi deildarinnar eru masterklassar. 
Masterklassar hljóðfæra og söngs eru opnir öllum til 
áheyrnar. Stefna deildarinnar er að auka aðgengi nemenda 
annarra skóla að masterklössunum, því það er mikilvæg 
leið til að kynna deildina fyrir væntanlegum umsækjendum í 
hljóðfæraleik og söng. Masterklassar urðu samtals 96; 47 
á vorönn og 49 á haustönn. 

Tónleikamasterklassar voru fjórir talsins. Þar koma saman 
nemendur á mörg hljóðfæri og í söng og njóta leiðsagnar 
nokkurra kennara, utan skóla sem innan.

Opnir fyrirlestrar og málstofur tónsmíðanema
Í föstudagsfyrirlestrum tónlistardeildar kynntu kennarar 
tónlistardeildar og gestir eigin verkefni, rannsóknir og/eða 
listsköpun og ræddu um tengsl þeirra við kennslu, listir 
eða samfélagið almennt.  Opnir fyrirlestrar deildarinnar 
voru níu.  Masterklassar tónsmíða skiptust í opna fyrir- 
lestra og málstofur þar sem nemendur ræða eigin verk. 
Þessir viðburðir voru alls 15 talsins.

Rannsóknarverkefni nemenda 

Hulda: Hljóð- og ljósskúlptúr
Lilja María Ásmundsdóttir útskriftarnemi í píanóleik hlaut 
styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna til að halda áfram 
rannsókn sinni og hönnun á hljóð- og ljósskúlptúrnum 
Huldu. Leiðbeinendur voru þau Berglind María Tómas- 
dóttir dósent í flutningi og miðlun samtímatónlistar og 
Jón Marínó Jónsson fiðlusmiður. 

Samstarf milli deilda 
Samstarf milli deilda var á hefðbundnum nótum hvað 
varðar fræðanámskeið og önnur námskeið sem eru opin 
öllum nemendum og þeir sækja að eigin vali. Mörg 
námskeið og samstarfsverkefni eru í boði fyrir nemendur 
allra deilda. Samstarfið var hvað mest við sviðslistadeild, 
en návígi þessara deilda skapar tækifæri til náins samstarfs 
og verkefnin verða til jafnt inni á kennarastofu og meðal 
nemendanna sjálfra. Þau samstarfsverkefni sem sprottið 
hafa upp úr nábýli nemenda þessara tveggja deilda er ein 
besta birtingarmynd þess hve nauðsynlegt er að skólinn 
komist allur undir eitt þak. Samstarf við myndlistardeild er 
einnig þó nokkuð, sérstaklega hjá tónsmíðanemendum. 
Stefnt er að því að auka formlegt samstarf deildanna en 
fjölmargir snertifletir fyrirfinnast, sérstaklega á sviði nýrra 
listmiðla, raf- og tölvutónlistar. 

INNLENT SAMSTARF
Salurinn í Kópavogi
Í desember 2013 var undirritaður samningur við Salinn í 

Kópavogi þess efnis að útskriftartónleikar deildarinnar fari 
þar fram næstu þrjú árin. Samningurinn er mikil 
lyftistöng fyrir starf deildarinnar og gerir útskriftarnem-
endum nú mögulegt að undirbúa tónleika sína í afar 
faglegu umhverfi. Af 22 útskriftarviðburðum tónlistar-
deildar á vorönn fóru 9 þeirra fram í Salnum. 

Samstarf við Safnahúsið á Hverfisgötu og Hörpu 
Á starfsárinu fóru vor- og hausttónleikar nemenda að 
mestu fram í Safnahúsinu. Tónlistardeild framlengdi 
leigusamning um tvö æfingaherbergi í Hörpu fyrir nem- 
endur sína vegna fjölda hljóðfæranema. Nemendur tón- 
smíðabrautar héldu sína tónleika í Kaldalóni Hörpu að venju.   

Sinfóníuhljómsveit Íslands  
Frá upphafi hefur deildin verið í góðu samstarfi við 
Sinfóníuhljómsveit Íslands og lýtur nú, auk einleikara- 
keppninnar, að þátttöku strengjanemenda á æfingum 
sveitarinnar í tengslum við námskeið í hljómsveitarleik og 
samstarfi um gestafyrirlesara og –kennara. Í apríl voru 
fjölmargir nemendur tónlistardeildar í hópi flytjenda í 
þátttökuverkum Hafdísar Bjarnadóttur, Sveimi og Sveimi 
- Spinoff, á tónlistarhátíðinni Tectonics sem Sinfóníu- 
hljómsveit Íslands stendur fyrir. 

Ísafjörður  
Frá upphafi hefur tónlistardeildin átt mjög gott samstarf 
við Ísafjörð, en það samstarf var formgert þegar deildin 
varð aðili að samevrópska meistaranáminu, Sköpun, 
miðlun og frumkvöðlastarf, NAIP.  Á haustönn héldu 
nokkrir NAIP nemar námskeið með tónlistarkennurum á 
Ísafirði.

Stykkishólmur
Hin árvissa ferð fyrsta árs bakkalársnema var að þessu 
sinni farin á Stykkishólm, en ekki á Ísafjörð eins og venja 
hefur verið fyrir. Nemendur nýttu vikuna á Stykkishólmi 
til hóptónsmíða, æfinga og vinnu með nemendum 
tónlistarskóla Stykkishólms. Vikunni lauk með tónleikum.  
Mikill hugur er að halda áfram þessu góða samstarfi við 
Stykkishólm og tónlistarskólann þar.

Sumartónleikar í Skálholtskirkju  

Samstarf milli tónlistardeildar og Sumartónleika í Skálholts- 
kirkju hefur verið starfrækt undanfarin ár og situr Tryggvi 
M. Baldvinsson, forseti tónlistardeildar í stjórn Sumar- 
tónleika í Skálholtskirkju fyrir hönd tónlistardeildar. Á 
Skálholtstónleikum í júlí fluttu nemendur tónlistardeildar 
verk eftir Jón Nordal og fleiri.

Samstarf við skóla Ísaks Jónssonar 
Tónlistardeildin hefur um árabil verið í samstarfi við Skóla 
Ísaks Jónssonar með miðlunarnámskeið í desember. Það 
er einstakt hversu vel hefur tekist til. Ísaksskóli leggur 
metnað sinn í að undirbúa nemendur sína undir heim- 
sókn nemenda Listaháskólans, og síðan er unnið saman að 
því að skapa tónlist sem er flutt fyrir fullu húsi í lok tímabilsins.  

Myrkir músíkdagar  
Tónlistardeildin hefur frá upphafi verið í samstarfi við 
Myrka músíkdaga. Nemendur hafa fengið tækifæri til að 
koma fram, bæði sem hljóðfæraleikarar og tónskáld, og 
gestir hátíðarinnar. Mikilsmetnir listamenn, innlendir sem 
erlendir hafa haldið fyrirlestra og masterklassa fyrir 
nemendur Listaháskólans.  

Voces Thules  
Á hverju vori er unnið samstarfsverkefni með tónlistar- 
hópnum Voces Thules. Þar fá nemendur að kynnast 
miðaldatónlist, ýmist íslenskri eða erlendri, og þeirri 
rannsóknarvinnu sem tengist flutningi á þessari tónlist.  

Raflosti  
Tónlistardeild er í samstarfi við tónlistarhátíðina Raflosti 
en nemendur tóku þar bæði þátt í vinnustofum og tónleikum.  
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Stúdíó Sýrland  
Tónlistardeildin hefur á undaförnum árum verið í samstarfi 
við Stúdíó Sýrland. Starfsmenn Sýrlands og nemendur í 
hljóðtækninámi Tækniskólans og Sýrlands hafa unnið að 
sameiginlegum verkefnum á sviði hljóðupptöku á 
fjölbreyttum tónleikum deildarinnar.  

Sinfóníuhljómsveit unga fólksins (Ungfónía)  
Tónlistardeild og sinfóníuhljómsveit unga fólksins með 
Gunnstein Ólafsson stjórnanda hennar í fararbroddi hafa 
gert með sér samkomulag um að hljómsveitin leiki 
lokaverkefni nemenda í hljóðfærafræði IV - hljómsveitar- 
útsetningum. Þetta samstarf býður upp á mikla möguleika 
og er vel þegið af nemendum námskeiðisins sem læra 
ótrúlega mikið af þeirri reynslu að heyra útsetningar-
verkefni sín leikin af alvöru hljómsveit.  

Kvikmyndaskóli Íslands  
Nemendur tónsmíðabrautar njóta nú samstarfs við ungt 
kvikmyndagerðarfólk úr Kvikmyndaskóla Íslands og semja 
tónlist við stuttmyndir og önnur verkefni nemenda skólans. 

Harpa International Music Academy  
Tónlistardeild var í nánu samstarfi við alþjóðlegu tónlistar-
akademíuna í Hörpu á vordögum 2016 og sendi nem-
endur á námskeiðið, en tveir kennarar deildarinnar, þau 
Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Peter Máté píanó- 
leikari, voru meðal leiðbeinenda á námskeiðinu. Akademían 
fékk einnig að nýta húsnæði tónlistardeildar á Sölvhóls-
götu 13 til kennslu og æfinga.  

Íslenska óperan 
Samstarfi við Íslensku óperuna í tengslum við nemendur í 
söng og nemendur í meistaranámi í sköpun, miðlun og 
frumkvöðlastarfi, NAIP var framhaldið á árinu. Tærasta 
birtingarmynd þess samstarfs var þegar Heiðdís Hanna 
Sigurðardóttir leysti af einn kennara sinn, Þóru Einars- 
dóttur og söng hlutverk Zerlinu á lokasýningu óperunnar 
Don Giovanni í uppfærslu Íslensku óperunnar í mars.

Caput
Tónlistarhópurinn Caput og tónlistardeild gerðu með sér 
samkomulag um flutning tónverka meistaranema í tón- 
smíðum.  Samstarfið felur í sér tvær vinnustofur á ári, þar 
sem Caput æfir og leikur verkefni 1. árs nema.  Jafnframt 
flytur Caput hópurinn lokaverkefni 2. árs meistaranema.  
Tónlistardeild fagnar mjög þessum samningi sem gefur 
meistaranemum tækifæri til að vinna með atvinnu 
tónlistarfólki, sem sérhæft er í flutningi samtímatónlistar

Hljómeyki 
Samstarf tónlistardeildar og kammerkórsins Hljómeykis 
hélt áfram og tók kórinn þátt í flutningi tónverka nemenda 
deildarinnar sem og að taka virkan þátt í námskeiðinu 
hljóðfærafræði mannsraddarinnar sem Hildigunnur 
Rúnarsdóttir kennir. 

ALÞJÓÐLEGT SAMSTARF
Tónlistardeildin er aðili að Evrópska tónlistarháskóla-
ráðinu, AEC, og Norræna tónlistarháskólaráðinu ANMA. 
Deildarforseti á sæti í stjórn síðarnefndu samtakanna. Þá 
er deildin aðili að ELIA – Samtökum listaháskóla í Evrópu 
og Sibelius Nordplus Music – Samstarfsneti tónlistar-
háskóla. Fjölmargir skiptisamningar hafa verið gerðir við 
marga af bestu tónlistarháskólum álfunnar. Nýtur deildin 
góðs af heimsóknum þaðan sem og að kennarar deildar-
innar eru eftirsóttir til kennslu hjá þeim.  

Stærsta samstarfsverkefni tónlistardeildar til þessa var leitt 
til lykta. Alþjóðlegt samstarfsverkefni sem styrkt var af 
ERASMUS+ menntaáætluninni og bar heitið „NAIP: 
Innovation in Higher Music Education“. Um var að ræða 
tveggja ára samstarfsverkefni milli átta tónlistarháskóla 
um að þróa námsefni í tónlistarkennslu á háskólastigi og 

aðlaga það að hlutverki tónlistarmanna nútímans.  
Niðurstöður verkefnisins voru kynntar á haustdögum og 
má finna á heimasíðu NAIP námsins: http://www.
musicmaster.eu/

Áður en að áðurnefnu verkefni lauk var ljóst að umsókn 
um nýtt tveggja ára samstarfsverkefni NAIP skólanna 
hafði verið samþykkt af ERASMUS+ menntaáætluninni.  
Hið nýja verkefni ber heitið „NAIP: Training Artists 
Without Boarders“ og er samvinna eftirfarandi listaháskóla 
auk Listaháskóla Íslands: Guildhall School of Music & 
Drama, London, Stockholms konstnärliga högskola, 
Stokkhólmi, Universität für Musik und Darstellende 
Kunst, Vínarborg, Koninklijk Conserva-torium, Den Haag, 
Pins Claus Conservatorium & Academie Minerva, 
Groningen og Yong Siew Toh Conservatory of Music, 
Singapore.

Íslenska óperan og Association Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) taka 
einnig þátt sem samstarfsaðilar úr atvinnulífinu. Tónlistar- 
og sviðlistadeildir taka þátt í verkefninu, sem er stýrt af 
Listaháskóla Íslands.

Markmið verkefnisins er að þróa námsumhverfi lista á 
háskólastigi í gegnum þverfaglegt samtal milli tónlistar og 
sviðlista. Áhersla verður lögð á að efla áræði og dug 
nemenda til að gerast leiðtogar á sínu sviði, nálgast nýja 
áheyrendur og þróa nýjar aðferðir í sköpun og flutningi, í 
gegnum einstaklingsmiðað nám með áherslu á þverfagleg 
samstarfsverkefni milli ólíkra listgreina.

Vinnuhópar verða starfræktir á sviði þverfaglegrar sam- 
vinnu listgreina, aðferðafræði við leiðbeiningu (e. mentoring) 
á sviði lista, ásamt fjarnámsaðferðum í listnámi, með það 
að markmiði að auka samvinnu nemenda milli landa. 
Verkefnið mun einnig fela í sér hraðnámskeið þar sem 
nemendur og starfsfólk allra samstarfsaðilanna hittast og 
vinna saman, ásamt starfsþróunarnámskeiðum fyrir 
kennara. Verkefnastjóri er Þorgerður Edda Hall, en hún 
leiddi einnig fyrra samstarfsverkefnið.

NAIP sumarskóli 
Nýnemar NAIP sóttu hið hefðbundna IP upphafsnám-
skeið sem var að þessu sinni haldið í náttúruparadísinni 
Reichenau an der Rax í Austurríki. Fjöldi gestakennara og 
um 30 nemendur úr öllum skólunum sóttu námskeiðið. 
Sigurður Halldórsson og Þóra Einarsdóttir voru fulltrúar 
LHÍ í kennaraliði námskeiðsins. 

KENNARA OG NEMENDASKIPTI 
Það er litið á skiptinám sem mikilvægan lið í námsferli 
nemenda tónlistardeildar. Nemendur eru hvattir til þess að 
íhuga skiptinám, og þrátt fyrir mikla tímasókn og þéttskipað 
flæðirit, eru alltaf fundnar leiðir til að nemendur geti farið 
og fengið reynslu af því að kynnast öðrum löndum og 
annarri menningu. Deildin hvetur til skiptináms og tekur 
námsskipulag mið af því.  Á vorönn 2016 fóru tveir 
nemendur utan, en fjórir á haustönn. Átta erlendir 
skiptinemar stunduðu nám við tónlistardeild á árinu.  
Þátttaka Listaháskólans í ERASMUS+ Menntaáætlun 
Evrópusambandsins og Nordplus Menntaáætluninni veitir 
nemendum skólans tækifæri til að sækja um styrki til 
starfsnáms í öðru Evrópulandi.  Á árinu 2016 fóru 4 
nemendur í starfsnám til jafnmargra landa.  

Það er stefna tónlistardeildar að efla kennara- og 
starfsmannaskipti. Margir kennarar deildarinnar hafa efnt 
til mjög mikilla og gjöfulla samskipta, sérstaklega á 
hljóðfæra- og söngsviðinu. Deildin er í formlegu sambandi 
við nokkra skóla vegna sameiginlega meistaranámsins 
NAIP, og á þeim vettvangi er að sjálfsögðu töluvert um 
skipti og samstarf.


