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Professorat i billedkunst
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Det Jyske Kunstakademi søger en kunstner til et professorat i billedkunst.
Det Jyske Kunstakademi er en afdelingsfri skole, hvor der undervises på tværs af
medier og årgange. Professoren vil således indgå i et fakultet, der sammen står for
den overordnede planlægning af semestrets undervisning.
Stillingen indbefatter tilrettelæggelse og afvikling af egen undervisning samt
institutionelt og administrativt arbejde. Som professor er du ansvarlig for en
kritikklasse med 12-15 studerende, og du står for undervisning i form af f.eks.
workshops, ateliersamtaler, studieture og lignende. Endvidere deltager professoren
ved optagelse af nye studerende.
Igennem fakultetet bidrager professoren endvidere til udvikling af akademiets
undervisningsformer og faglige profil, som bl.a. farves af den måde, hvorpå verden
udenfor akademiet inddrages i undervisningen. Dette kan f.eks. være gennem
eksterne samarbejder eller undervisning situeret i forskellige kontekster og
situationer. Akademiet står også overfor om få år at flytte til en ny bygning i Aarhus
Sydhavn. I denne proces vil der blive rig lejlighed til at være med til at forme det nye
akademi fagligt og praktisk. Ansøgere, der kan præsentere visioner for undervisning
og input til uddannelsen generelt, vil blive vægtet højt.
Undervisningen på Det Jyske Kunstakademi er sammensat af forskellige formater,
der giver rum for varierende pædagogiske principper, som både skal tilgodese den
enkelte studerendes behov og facilitere gruppeprocesser. Det betyder, at
undervisningen på den ene side orienterer sig mod den enkelte studerendes
udvikling af egen praksis og på den anden side udvikler fælles sprog og kultur, der
sætter rammerne om kunstnerisk udvikling, gensidig kritik og faglig debat på højt
niveau.
Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat af en skabende billedkunstner, som har en markant og
kvalificerende kunstnerisk produktion inden for rammen af den internationale
professionelle samtidskunst. Desuden skal kandidaten kunne fremvise praktisk
erfaring med undervisning i billedkunst på videregående niveau.
Sprogkundskaber: Akademiets undervisning foregår på dansk/skandinavisk og
engelsk. En ikke-skandinavisk talende kandidat vil forventes at skulle tilegne sig
sproget indenfor to år.

Vilkår
Stillingen er en femårig åremålsansættelse med mulighed for en forhandling af to
års forlængelse.
Arbejdstiden svarer til gennemsnitlig 80 timer pr. måned. Heraf lægges 44 dage pr.
år som undervisning (kontakttimer). Resterende timer lægges som forberedelse,
fakultetsarbejde, optag af nye studerende, netværksarbejde og lignende.
Undervisningen foregår fra 1. september til medio juni, mens enkelte møder vil
forekomme i juni og august.
Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område (sats 8, Nyt
Lønsystem), aktuelt 190.122,50 kr. årligt plus 17,1 % arbejdsgiverbetalt pension. Der
tilbydes desuden et fast bostedstillæg som kompensation for rejseomkostninger i
forbindelse med undervisningen.
Om akademiet
Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution, der drives med støtte fra
Aarhus Kommune og Kulturministeriet. Akademiet tilbyder en statsanerkendt
femårig videregående uddannelse i samtidskunst fordelt på en treårig
grunduddannelse og en toårig diplomuddannelse. Akademiet ligger i centrum af
Aarhus og rummer omkring 45 studerende.
Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgers kvalifikationer, kunstsyn,
holdninger til undervisningssituationen og gerne konkrete ideer og visioner for
arbejdet. Desuden vedlægges et udvidet CV med redegørelse for
undervisningserfaring, dokumentation af kunstnerisk produktion, anden relevant
erfaring samt evt. anbefalinger eller referencer. Ansøgningen indtastes og uploades
online, hvor der også findes udvidede guidelines for ansøgningen.
https://jutlandartacademy.slideroom.com/#/permalink/program/59070/
M0hkpE2Anv
Nærmere info om akademiet findes på djk.nu. Eventuelle spørgsmål rettes til rektor
Judith Schwarzbart: js@djk.nu eller telefon 24 60 99 79.
Interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn og etnisk tilhørsforhold. Det
Jyske Kunstakademi tilstræber forskellighed og en ligelig kønsfordeling.

