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Professorat i billedkunst
Deltid: 50% af fuldtidsstilling
Ansøgningsfrist onsdag den 16. marts kl. 12
Samtaler gennemføres den 2. april
Tiltrædelse: 1. august 2020
Det Jyske Kunstakademi søger en billedkunstner til professorat i samtidskunst.
Det Jyske Kunstakademi er en afdelingsfri skole, hvor der undervises på tværs af
medier og årgange. Professoren vil derfor indgå i et fakultet, der sammen står for
den overordnede tilrettelæggelse af undervisningen.
Jobbet indbefatter tilrettelæggelse og afvikling af undervisning samt institutionelt og
administrativt arbejde. Som professor er du ansvarlig for en kritikklasse med ca. 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 til videreudvikling af akademiets
undervisningsformer og faglige profil. I den kommende årerække skal akademiet
flytte til en ny bygning, og der vil blive rig lejlighed til at være med til at forme det nye
akademi. Dette omfatter også etablering af nye samarbejder med naboer, eksterne
uddannelsesinstitutioner, værksteder, organisationer og virksomheder. Ansøgere,
der kan præsentere visioner for undervisning og input til uddannelsen generelt, vil
blive vægtet højt.
Undervisningen på Det Jyske Kunstakademi tager afsæt i principperne om
studentercentreret læring, hvor de studerende har en aktiv rolle i
læringsprocesserne. Det betyder, at undervisningen på den ene side orienterer sig
mod den enkelte studerendes udvikling af sin 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, mens fakultetsarbejdet aktuelt foregår på engelsk. En ikke-dansktalende
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 22 dage per
semester som undervisning (kontakttimer). Resterende timer lægges som
forberedelse, fakultetsarbejde, optag af nye studerende, netværksarbejde, og
lignende. Undervisningen foregår fra 1. september til maj, mens enkelte møder vil
forekomme i juni og august.
Lønnen følger den fællesakademiske lønskala på statens område (sats 8, Nyt
Lønsystem) aktuelt. kr. 190.122,50 årligt plus 17,1 % arbejdsgiverbetalt pension.
Der tilbydes desuden et fast tillæg som kompensation for rejse- og
overnatningsudgifter såfremt professoren er bosiddende i Danmark uden for Aarhus.
Om akademiet
Det Jyske Kunstakademi er en selvejende institution med driftsstøtte fra Aarhus
Kommune og Staten. Akademiet tilbyder en femårig videregående uddannelse i
samtidskunst. Akademiet har lidt over 40 studerende fordelt på en treårig
grunduddannelse og en toårig specialuddannelse.
Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgers kvalifikationer, kunstsyn,
holdninger til undervisningssituationen, og gerne konkrete visioner for akademiet.
Desuden vedlægges et udvidet CV med redegørelse for erfaring, dokumentation af
kunstnerisk produktion samt anbefalinger eller referencer.
Ansøgningen udformes som en samlet pdf-fil hvoraf alle oplysninger og bilag
fremgår. Pdf-filen en sendes per mail til administrator Hanne Juel, djk@djk.nu med
mrk. ”jobansøgning” anført i emnefeltet.
Ansøgningen skal være akademiets administration i hænde senest den 16. marts
kl. 12.
Nærmere info på DJK.NU. Evt. spørgsmål rettes til rektor Judith Schwarzbart:
js@djk.nu
Interesserede opfordres til at ansøge uanset alder, køn og etnisk tilhørsforhold. Det
Jyske Kunstakademi tilstræber en ligelig kønsfordeling.
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Ansættelsesudvalg:
Judith Schwarzbart (rektor)
Honza Hoeck (professor, undervisningsleder)
Florian Zeyfang (Professor)
Stefan A. Pedersen (Lektor)
Steen Sperling (studerende)
David Rych (Ekstern, prof. Trondheim Kunstakademi)
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