Vårutställningen för Folkuniversitetets konst- och kulturutbildningar visas i digital form i år.
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Vår Utställning 2020 – Release onsdagen
den 27 maj kl. 10
Vår Utställning – se framtidens kreatörer redan idag! Årets upplaga av
vårutställningen för Folkuniversitetets heltidsutbildningar inom arkitektur,
konst, design, silversmide och skrivande visas i digital form istället för på
plats i våra lokaler på Kungstensgatan 45 i Stockholm.
Till den digitala utställningen (som öppnar kl 10.00 den 27/5)
ARKITEKTURSKOLAN STHLM
Arkitekturutbildningen presenterar en kavalkad av projekt från det gångna

årets kurser och workshops i arkitektur, inredningsarkitektur och
landskapsarkitektur.

KONSTSKOLAN
Konstnärlig grundutbildning och Industridesign visar projektet Pandemi:
Hopp & oro.
De studerande på Industridesign har fått i uppgift att komma på en egen
fiktiv pandemi, för att sedan skapa produkter att underlätta i den påhittade
situationen.
På Konstnärlig grundutbildning har de studerande med egna tolkningar och
valda tekniker skapat verk med koncept som tolkar företeelser i samtiden och
livet i stort.
Projektutbildningen visar projektet Albedo – en term från alkemin, som syftar
till när alkemisten har tagit sig igenom den första mer kaosartade
experimentella fasen i sin process och kommit ut på andra sidan med ett
uppvaknande.
I relation och kontrast till den rådande situationen har de studerande på
Silversmide och Smyckesdesign fått i uppgift att undersöka temat
verklighetsflykt i sina avslutande projekt.De objekt vi har i vår närhet kan
fungera som verklighetsflykt på olika sätt. De kan bära på minnen från en
speciell plats, en person eller en upplevelse. Objektens fysiska egenskaper
kan väcka våra sinnen till liv, få tankarna att vandra och oro att försvinna.

SKRIVARAKADEMIN
Skrivarakademins slutföreställningar ersätts denna vår med e-antologier från
de tre heltidsutbildningarna Skrivarlinjen, Skrivarlinjen projekt och
Skrivarlinjen distans. Alla antologier är gratis att läsa, helt digitala och finns
på vår hemsida. Samtliga texter är skrivna av studerande på någon av de tre
utbildningarna. Ta del av några av alla de fantastiska texter och projektutdrag
som skapats under året som gått!
ANIMATIONSAKADEMIEN

Animationsakademiens slutvisning sker i år online i ett webbisage som
öppnar den 29 maj kl. 10 och pågår till den 7 juni. Precis som vanligt visar
våra tvåor filmer som de skapat under fördjupningsåret samt bilder och texter
från sina processer. Håll utkik på vår hemsida för mer information.
Har du frågor?
Kontakt: Tove Marklund, verksamhetsledare konst- och
kulturutbildningar, Folkuniversitetet
Tel 08-789 41 02
E-post tove.marklund@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och
vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna
Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive
Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående
från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

