Konstfacks nyhetsbrev november 2022
Eftersom tiden flyger är det snart dags för Konstfacks traditionsenliga
julmarknad – första helgen i advent utlovas innovativ lekfullhet! Nya
böcker och en frestelseförstörande app presenteras, en student belönas
och i mitten av januari håller vi Öppet hus för alla nyfikna. Välkommen!

Konstfackslärare presenterar nyutkomna böcker
Välkommen till Konstfacks digra bibliotek onsdagen den 23 november mellan
klockan 15 och 16. Här får du träffa några av de lärare som har publicerat sig i
bokform under åren 2020 till 2022, de som författat verk som bland annat
handlar om konsten att väva, om hur oberoende designas, orienterarsjukan,
hur folkhemmet luktar och om sexualitet och relationer. Läs mer här.

Bild: Kasia Kowalcyzk

Konstfacks julmarknad står för dörren
Det är den tiden på året. Konstfacks studentkår arrangerar den årliga
julmarknaden där du hittar innovativa och lekfulla kreationer med glimten i
ögat. Kom med din bästa helgkänsla och fynda konstnärliga klappar på lördag
och söndag 26–27 november, kl 10–17.
Adress: LM Ericsson väg 14, T-bana Telefonplan. Entre 20:-

Yuqing Tang, The Warping Voices, 2022. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Vill du veta mer om Konstacks masterprogram?
Den 28 november kan du på Konstfacks hemsida se en film om alla våra
masterprogram och ställa frågor via länkar. Lärare och ansökningsenhet
berättar om programmen och hur man ansöker. Läs mer här.

Avstå från frestelser – ge dig själv en köpspärr!
Erik Sandelin, doktorand på Konstfack, har tillsammans med designern
Magnus Torstensson utvecklat fiktiva modeller för att kunna ge sig själv
köpförbud på både varor och tjänster, till exempel kött eller flygresor.
Grundtanken är att hjälpa dem som vill avstå från frestelser som är belastande
för jorden och syftet är att starta en diskussion om framtida scenarier.
Läs mer om de fiktiva modellerna här.

Konstfack på Saco studentmässa i Stockholm och i Malmö
Känner du någon på gymnasiet som vill veta mer om Konstfack? Tipsa om att
vi deltar på SACO-mässan som är Sveriges största mötesplats för val av
eftergymnasial utbildning. Här finns våra studenter som berättar om våra
utbildningar och svarar på frågor. Första och andra december på Kistamässan,
7 december i Malmö. Läs mer om mässorna här.
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Konststudent får kulturpris från Löfska stiftelsen
Grattis Genet Solomon, student på kandidatprogrammet Konst, som får ett av
sex kulturpris på 30.000 kronor från Stiftelsen Ingeborg och Folke Löfs
minnesfond som stödjer och uppmuntrar förtjänstfull verksamhet inom
litteratur, musik, bildande konst, teater och konsthantverk.
"Stipendiemedlen kommer jag använda för mina fortsatta studier på Konstfack
då jag har många år av andra studier bakom mig och inte tillräckligt med
studiemedel för hela perioden. Stipendiet ger mig resurser för mitt fortsatta
arbete och är en fantastisk gåva", säger en glad Genet Solomon.

Välkommen till Öppet hus på Konstfack!
Lärare och studenter presenterar kandidat- och ämneslärarprogrammen,
guidade visningar av skolans unika verkstäder ges och utställningar med verk
av studenter visas. Antagningsenheten svarar på frågor om hur och när man
ansöker till de olika programmen. Allt detta tisdagen den 17 januari 2023,
klockan 13 till 19. Läs mer här.

Lediga tjänster
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Läs mer och
prenumerera på information om lediga jobb.

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och
konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom
dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och
vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200
anställda.
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