
Snart är det sommar!

Maj månad var händelserik på Konstfack med bland annat nyligen
avslutad vårutställning och besök av utbildningsminister Anna
Ekström. Passa på att söka till våra kurser och lärarprogram som är
öppna för sen anmälan. Glad sommar!

Vårutställning 2022
Konstfacks årliga vårutställning är över för denna gång, men alla

stundentverk finns på www.konstfack2022.se. 

 

 



Pågående och kommande studentutställningar

Tyvärr var jag... Konstfack BFA2:s årsutställning
27 maj - 5 juni, Vårholmsbackarna 120, Skärholmen

Last exhibition of the year!
31 maj - 1 juni, A6 och A7, Konstfack

BLIXTVISIT 2022 – Keramik och glas på Sven-Harrys konstmuseum
31 maj - 12 juni, Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm



Annika Toijanen på Husby Konstsalong
1-5 juni, Kulturhuset stadsteatern i Husby

More is more
30 april - 5 juni, Nitty Gritty, Stockholm

⁛»» VÅRDRÖMMAR ««⁛
29 april - 30 september, ABF Huddinge

Cem Saygin, "Orbit", kandidatprogrammet Industridesign, examen 2021. Foto: Gustav Karlsson Frost

Kurser och lärarprogram med start hösten 2022
Öppet för sen anmälan!

KURSER
• Handledarutbildning för lärare, 7,5 hp
• Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, 15 hp
• Performativitet som förhållningssätt i visuella och materiella kulturstudier, 15
hp
• Programmering för konstnärer, 30 hp

LÄRARPROGRAM
• Ämneslärarprogrammet (bild och slöjd) med inriktning mot grundskolans åk
7-9
• Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning
mot gymnasieskolan



Utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med Konstfacks rektor Maria Lantz.

Utbildningsminister Anna Ekström, välkommen till
Konstfack!
Besöksschemat den 24 maj innehåller bland annat visning av master- och
lärarstudenternas del av vårutställningen och samtal om allt från
kompetensförsörjning till arbete mot segregation.

Magnus Aspegren ny ordförande i Konstfacks
högskolestyrelse
Ny ordförande i Konstfacks högskolestyrelse är Magnus Aspegren, som i
sommar också blir ny regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland



Härjedalen. Förordnandet i Konstfacks högskolestyrelse gäller från 2 maj
2022.

Grattis Maja Willén till stipendium från Riksbyggens
jubileumsfond
Riksbyggen ger Maja Willéns projekt "Working from home" 150 000 kronor
eftersom det bidrar med angelägen kunskap för att bättre kunna anpassa
bostäder till boendes behov av att kunna arbeta hemifrån. Maja Willén samt
lektor i designhistoria och teori på Konstfack samt filosofie doktor i
konstvetenskap.



Pionjär inom konstnärlig forskning blir hedersdoktor
Cheryl Akner Koler, professor i design på Konstfack, håller sin
installationsföreläsning som hedersdoktor på Mittuniversitetet den 9 juni.

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

Lediga tjänster just nu:
• Lektor i design med inriktning hållbar utveckling (ansök senast 13 juni)
• Lektor i konst med inriktning mot rörlig bild (ansök senast 7 juni)



• Professor i konsthantverk med inriktning mot keramik och glas (ansök senast
9 augusti)
• Redovisningsansvarig (ansök senast 1 juni)
• Utbildningsadministratör, två tjänster (ansök senast 13 juni)

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.

Följ oss på Newsdesk / Följ oss på Facebook / Följ oss på Instagram

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på detta nyhetsbrev.


