
Vårsalong 2013 i Nacka konsthall
Den 2 maj slår Nacka konsthall upp portarna för Vårsalong 2013. Tre gymnasieskolor i Nacka deltar; Designgymnasiet, Nacka gymnasium
samt MediaGymnasiet.. Vårsalongen pågår mellan 2/5 – 4/6

Vårsalongen i Nacka konsthall är en unik möjlighet att få ta del av den nya generationens tankar och ideer och som blivit till en årlig tradition
som vi är mycket stolta över.

I år medverkar Nacka gymnasium, Designgymnasiet samt Media Gymnasiet:

Designgymnasiet har vernissage 2 maj kl 16. Utställningen pågår 1/5 – 14/5
Nacka gymnasium har vernissage 17 maj kl 16. Utställningen pågår 17/5 – 27/5
MediaGymnasiet har vernissage 29 maj kl 16. Utställningen pågår 29/5 – 4/6

Såhär beskriver skolorna själva sina utställningar:

Designgymnasiet 
Vernissage 2 maj kl 16. Utställningen pågår  fram till 14 maj

”Ett brinnande intresse för design, en kreativ miljö och en nyfikenhet som får oss att upptäcka nya förmågor hos oss själva och en vilja att lära
oss mer är gemensamt för oss på Designgymnasiet. Vi erbjuder både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Här omges du av
andra elever med liknande intressen och lärare med stor erfarenhet från designbranschen som också fungerar som mentorer genom hela din
utbildning.

Vi jobbar med hela designprocessen, från idé till färdig produkt. Du använder dig av den senaste tekniken inom det område du har valt
kombinerat med traditionell och ny kunskap. Allt för att du ska få redskapen för att kunna nå hela vägen till dina mål. Vi har ett samarbete med
designbranschen i form av praktikplatser och har ofta ”riktiga” uppdrag som sträcker sig utanför skolans väggar.

På utställningen visas elevarbeten från Estetiska programmet med inriktning Mode/Inredning och Hantverksprogrammet Textildesign. Ett av
våra stora projekt är samarbetet med Nobel Night Cap, Nobelfestens efterfest som vi för tredje året i rad skapat kläder, kostym och inredning
till”

Nacka gymnasium
Vernissage 17 maj kl 16.00. Utställningen pågår t.o.m. 27/5

Nacka Gymnasiums Bildesteter utforskar I-landets nödvändigheter och dess konsekvenser”

Saker världen behöver
“Vi har jobbat med tankar och reflektioner kring alla de saker vi tycker är så viktiga att omge oss med, dels ur ett samhälleligt nyttoperspektiv
men också försökt se hur viktigt det lilla mänskliga behovet är. Hur går det egentligen till då vi plötsligt får begär till vissa saker och hur vi
alla rycks med i konsumtionskarusellen?

Detta är ju ett ämne som tagits upp många gånger förr och är inget nytt men det vi har fastnat på och försökt vrida och vända på för att se
konsekvenserna av är det här med förpackningar, emballage och olika ”täckelser” av våra så hett eftertraktade varor.
Diverse omslagsprodukter som i sig är en jätteindustri och som även i sitt förbrukade tillstånd ger många människor eftertraktade arbeten,
eller…?

Med denna utställning vi vill flytta fokus från innehållet och i stället presentera det omkring. Vi har konserverat världen utanför
och skyddspaketerat in världen innanför. Kom och låt dig omslutas!”



och skyddspaketerat in världen innanför. Kom och låt dig omslutas!”

Mer information om Nacka gymnasiums estetiska program på: www.nackagymnasium.nacka.se

MediaGymnasiet

Genom mina ögon
Vernissage onsdagen den 29 maj kl.16-19 Utställningen pågår t.om. 4/6.

Avgångselever på MediaGymnasiets Fotoinriktning tolkar sig själva, sin samtid och andra fotografer som inspirerat dem under
utbildningen. Förutom fotografier visar eleverna korta självreflekterande filmer på Tema Jag samt några fotoprojekt som genomfördes under
en utbytesresa till Kenya under vintern 2013.

För mer info: http://mediagymnasietsfotoklasser.tumblr.com/

Nacka konsthalls öppettider: Må-fr 10.00-19.00. Lö 11.00-17.00, Sö 12.00-17.00
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