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Problem att visa nyhetsbrevet?
Öppna det i webbläsaren.

NYHETSBREV 2015-01-20

AKTUELLT

Välkommen till Konstfack!
Kom till vårt öppna hus och informationseftermiddag med möjlighet att lära mer om
våra utbildningar, få guidade visningar i våra
många verkstäder och ta del av pågående
utställningar.
I Vita havet pågår Alejandro Montero Bravos I
wish this was on my way to work. Siri
Denmans båda Chloé samt Hanna och Ingrid
äger rum i Galleri Konstfack och på
Biblioteksgatan visas Plankan – Workshop i
möbelkonstruktion.
Restaurang och bibliotek håller öppet,
välkommen till LM Ericssons väg 14 vid
Telefonplan mellan klockan 13 och 19.
Mer information om Öppet hus här >>

Konstfack Research Week om
teori, praktik och relationer
Konst, konsthantverk och design är ämnen
som vuxit sig allt starkare inom högre
utbildning och forskning under de senaste
decennierna. Nya perspektiv och möjligheter
öppnas och kastar nytt ljus över ämnena och
deras relationer till andra kunskapsområden
och praktiker.
Just därför startar vi Konstfack Research
Week som i år går av stapeln 26-30 januari
på temat Practicing Research, öppen för alla.
Det digra programmet innehåller bland annat
internationella föreläsare, projektpresentationer och paneldiskussioner.
Här finns hela programmet >>
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Friday Lectures fortsätter under våren 2015...
på temat Radical Rethinking. Konstfacks populära föreläsningsserie är öppen för alla och äger
rum på fredagar 14-16. I vår gästas vi av Tim Ingold och Renate Lorenz som är keynote speakers
under Konstfack Research Week, konstnären Jesper Just, psykologiprofessorn Simon Kyaga,
filmaren Fredrik Gertten, kulturgeografen Irene Molina och Ethel Baraona Pohl, kritiker och
curator.
"The ability to think differently today from yesterday distinguishes the wise man from the
stubborn." John Steinbeck
Den första föreläsningen i vårens serie av Friday Lectures äger rum i Svarta havet den 30 januari.
För övriga datum, klicka här >>

Professorstävling avgjord
Den normkreativa bildtävlingen om hur en
professor kan se ut började med ett upprop
på Facebook om att kvinnliga professorer
skulle höra av sig till Amanda, 7 år, som
trodde att yrket bara var för killar. Amandas
reflektion fick Joanna Rubin Dranger,
professor i illustration på Konstfack, att
bildgoogla på ordet professor och det visade
sig att bilderna var både repetitiva och
stereotypa. Hon utlyste en tävling där många
förslag kom in och nu är vinnarna utsedda i
både barn- och vuxenklassen.
Se tävlingens vinnare här >>

Rektor Maria Lantz debatterar
Konstfacks rektor Maria Lantz reagerade
starkt på Konstnärsnämndens nya policy om
att inte längre ge bidrag till vistelser i länder
och regioner till vilka utrikesdepartementet
avråder från "icke nödvändiga resor". I
december hade hennes första debattartikel i
ämnet rubriken "Konstnärsnämndens
förödande förmynderi" när den publicerades i
Dagens Nyheter.
I senaste numret av Konstnären (04/14)
fortsätter hon, denna gång tillsammans med
Jan Axel Nordlander (senior advisor
Färgfabriken, fd ambassadör) att driva frågan.
Konstnärers resor måste alltid betraktas som
"nödvändiga resor", menar de båda
artikelförfattarna.
Läs artikeln i Konstnären här >>
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UTBILDNING

Expandera - gå en fristående kurs!
Konstfack erbjuder inte bara kandidat- och masterutbildningar utan har också ett stort utbud av
fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-, design- och konstområdet.
Här finns några exempel >>

LEDIGA TJÄNSTER

Jobba på Konstfack
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Inga just för tillfället men genom länken
nedan kan du både hållla dig uppdaterad och prenumerera på aktuella tjänster.
Info om utlysta tjänster >>

NYHETER & PRESSMEDDELANDEN

De senaste nyheterna och pressmeddelandena från Konstfack läser du här >>

OM KONSTFACK

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola och har sedan 1844 utbildat morgondagens
konstnärer, designer, konsthantverkare och lärare. Alla våra utbildningar vilar på konstnärlig grund
och vi har idag cirka 1000 studenter och 200 anställda. www.konstfack.se

Följ oss på Newsdesk
Följ oss på Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du tidigare har visat intresse för vår
verksamhet eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.

2019-01-30 15:46

