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MODE       KLÄDER                  KOSTYM  
Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen, IKK, Institutionen för kultur och 

kommunikation, har ett angeläget uppdrag att kommunicera handens arbete och ögats beslut.  I en 

serie seminarier vill vi lyfta fram och ventilera hur sändare och mottagare av sinnesupplevelser kan nå 

varandra. Välkommen!   

Maria Silfverhielm, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 013-28 19 84 

maria.silfverhielm@liu.se  

  
1.”Kläder och mode i vår ängsliga samtid”  

Lars Holmberg är forskare och författare knuten till sociologiska institutionen vid Uppsala 

universitet. Han är bland annat författare till Teori om mode. Stil som historiskt och teoretiskt 

objekt.  

- Det brukar heta att vi lever i ett sen- eller till och med postmodernt konsumtionssamhälle. 

Vad är det för samhälle och i förhållande till vad? Vad innebär det för våra identiteter? Hur 

kan vi läsa detta samhälle i människors klädstilar? Kort sagt: Hur är det möjligt att vi tycker 

att leggings är snyggt?  

Tid: torsdagen den 11 mars 2010 kl.17.15–18.45 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  

 

2.”Mode och kläder - vetenskap och verklighet”  

Ingrid Giertz-Mårtenson, Fil mag. i etnologi och VD för Swedish Vision AB, var tidigare 

under många år VD för Svenska Moderådet och Skobranschrådet. Hon har en lång nationell 

och internationell erfarenhet av modebranschen och har även ansvarat för flera utländska 

framträdanden av svenskt mode i egenskap av curator för utställningar och 

exportsatsningar. Som initiativtagare till den nya akademiska utbildningen Modevetenskap 

vid Stockholms Universitet har hon även gjort sig känd som föreläsare om mode och 

modesystemet inom och utom Sverige.  

Tid: torsdagen den 18 mars 2010 kl.17.15–18.45 Lokal: I 101 i entréplanet i I-huset  

 

3.”I verkligheten - kläder och mode”  

Charlotte Svinevit, klädformgivare med konstnärlig högskoleutbildning från Konstfack 

MFA och med hantverksutbildning från Handarbetets Vänners skola är sedan 2005 verksam 

som formgivare med egna kollektioner. Charlotte Svinevit delar med sig av sina erfarenheter 

som nyetablerad med krav på idéskapande i kombination med kostnadsrealism. Plagg utan 

åldersfixering och storleksbundenhet är ett problemområde som intresserar henne. Hur når 

en klädformgivare en marknad och möter sin målgrupp? Det är en glödande aktuell 

frågeställning.   

Tid: torsdagen den 22 april 2010 kl.17.15–18.45 Lokal: Key 1 på entréplanet i Key-huset  
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