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Problem att visa nyhetsbrevet?
Öppna det i webbläsaren.

NYHETSBREV NOVEMBER 2015

AKTUELLT

Konstfack bidrar till ökad integration och bättre boendemiljö i Fornhöjden, Södertälje
24 blivande inredningsarkitekter och industridesigner utvecklar tillsammans med boende i
området förslag som bidrar till integration, motverkar utanförskap och ger en bättre boendemiljö.
Studenterna bor på platsen för att tillsammans med lokala aktörer och medborgare kartlägga
behov och beteenden som utgör grunden för inkluderande mötesplatser. Kort sagt ett projekt som
ger studenterna erfarenhet och kunskap om hur design och arkitektur kan påverka människors
vardagsliv på ett mycket positivt sätt. Här finns mer information om projektet.

Konsthantverk i fokus
Tillsammans med Mångkulturellt Centrum har
Konstfack gett ut antologogin Konst-hantverk
i Sverige del 1. Denna förändrar och vidgar
historieskrivningen om konsthantverk genom
att betrakta det som en pågående
aktivitet som handlar om plats, normer och
makt. Två av bokens redaktörer, Johanna
Rosenqvist och Christina Zetterlund, lektor
respektive professor på Konstfack, menar att
antologin behövs som en nystart på
diskussionen om ett verksamhetsområde som
kallats allt från slöjd, konst, design och pyssel
till hantverk, formgivning, brukskonst,
hemslöjd – och just konsthantverk. De
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hoppas att flera delar av boken kommer att
göras med andra utgångspunkter, i andra
material, på andra platser, av och med andra
människor. Läs mer och beställ här.
Två prefekter sökes
Den 1 januari 2016 delas vår största institution, den för design, konsthantverk och textil konst, på
två. Inför denna förändring söker vi två prefekter till Institutionen för design, inredningsarkitektur
och visuell kommunikation respektive Institutionen för konsthantverk. Är du analytisk, strukturerad
och har ett stort engagemang för institutionens ämnesområden, utbildning och/eller
forskarerfarenhet inom det formkonstnärliga fältet samt dokumenterat god ledarerfarenhet inom
högskola/universitet – sök! Mer fakta om tjänsterna finns här, sista sökdag 26 november.

Expandera genom en master eller kurs!
Ta chansen att utvecklas, utmana ditt intellekt
och vässa ditt kritiska tänkande. Du ökar din
samarbetsförmåga, bygger nätverk, får tid för
självreflektion och hittar sätt att förverkliga det
du brinner för. Från och med den 1 december
kan du söka till våra masterprogram Design,
Konst, Visuell kommunikation
och CRAFT! Läs mer!
Kanske lockar en fristående kurs mer än ett
helt program - jodå, sådana har vi också.
Som exempel kan nämnas CuratorLab och
Research Lab CRAFT!, mer om dem här.

Julmarknad, forskningsseminarium om
posthumanism och Öppet hus
Om du har agendan framme, notera gärna att
vår populära julmarknad i år äger rum den 28
och 29 november klockan 10–17.
Studentkåren anordnar och utbudet är som
vanligt brett, innovativt och särdeles kreativt
med dryga hundratalet medverkande
studenter.
Vill du veta mer posthumanism, kom på ett
forskningsseminarium den 4 december
klockan 14 och lyssna till Hillevi Lenz Taguchi
som talar om "Posthumanism and New
Materialism in qualitative inquiry".
Och slutligen, varmt välkommen även till våra
årliga Öppet hus-aktiviteter den 25 januari
2016.

LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker löpande kompetenta medarbetare till Konstfack. Ovan finns information om de två
prefekttjänsterna, klicka här om du vill prenumerera på information om lediga jobb >>
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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 och forskning 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.
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