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Problem att visa nyhetsbrevet?
Öppna det i webbläsaren.

NYHETSBREV 2014-05-06

AKTUELLT

Vårutställning 2014
I årets Vårutställning presenterar Konstfacks avgångstudenter drygt 177 examensarbeten i konst,
design, konsthantverk och bildpedagogik från våra kandidat-, master- och lärarprogram.
Utställningen är ett måste för alla som vill få en inblick i det konstnärliga skapande som just nu
formar vår framtid. Till vårutställningens sajt >>
Vernissage: torsdag 15 maj, kl 12-20. Kl 16 invigs utställningen av rektor, curator samt studenten
Gustaf Nygrens performance ”Civil oljudnad”.
När: 15-25 maj. Må-fred 12-19.00, Lör-sön 12-16.00
Var: Konstfack, LM Ericssons väg 14. T-bana Telefonplan.

Friday Lectures
Missa inte att ta del av våra öppna
fredagsföreläsningar! Ett tema utgör ramen
och de gästande föreläsarna representerar
många olika fält, kulturer och intressen och
bjuder på oväntad kunskap på hög nivå inom
många olika discipliner.
Vårens tema: Disruptive convictions
Om att inte acceptera rådande maktstrukturer
och utifrån en stark övertygelse reagera.
Dynamiken i aktivism, metoder och resultat
av engagemang och handling utforskas.
> Föreläsningarna är öppna för alla.
> Ingen föranmälan krävs.
9 maj: Stefan Constantinescu
16 maj: Ahmet Öğüt
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23 maj: Johanna Gullberg

FORSKNING

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design
Det nya doktorandprogrammet är ett samarbete mellan KTH och Konstfack upprättat i syfte att
stärka utbytet mellan konstnärliga och vetenskapliga kunskapsformer.
Programmet utgår från övertygelsen om att vi måste tänka om vad gäller relationen mellan individ,
samhälle och miljö för att skapa förutsättningar för en hållbar framtidsutveckling.
Ansök senast den 2 juni >>

Presentation av KU-projekt
Det konstnärliga utvecklingsarbetet (KU) vid Konstfack syftar till att utveckla nytt innehåll och nya
uttryck i den konstnärliga verksamheten. KU-nämnden beviljar varje år medel för ett antal ettåriga
konstnärliga utvecklingsprojekt. Läs mer >>
Lokal: Svarta Havet
19 maj kl.10-11.30: Cristine Sundbom
20 maj kl.13-14.30: Akane Moriyama, kl.14.40-16.10: Mariana Cabello Campuzano

UTBILDNING

Fristående kurser
Konstfack erbjuder ett stort utbud av fristående kurser för dig som är yrkesverksam inom bild-,
design- och konstområdet.
Aktuella kurser: Ljud i det offentliga rummet, 15 hp (start HT-2014)
Ansök senast den 13 maj >>

LEDIGA TJÄNSTER

Adjunkt i konst
Just nu söker vi:
Adjunkt i konst med inrikting mot skulpturala tekniker.
Ansök senast den 12 maj >>
Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Missa inte möjligheten att prenumerera
på aktuella tjänster här >>

NYHETER & PRESSMEDDELANDEN

De senaste nyheterna och pressmeddelandena om Konstfack kan du läsa här >>

OM KONSTFACK
Konstfack är Sveriges största konst- och designhögskola med utbildningar på kandidat- och masternivå inom konst,
konsthantverk, design samt lärarutbildning. Gemensamt för Konstfacks utbildningar är att de vilar på konstnärlig grund.
Skolan som grundades 1844 har idag ca 900 studenter och 200 anställda. Sedan 2004 ligger Konstfack vid Telefonplan.
De numera K-märkta funkislokalerna har omvandlats från fabrik till 20 300 kvadratmeter konst- och designskola.
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Besök oss på 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.
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