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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.” Formens frigörelse. Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets 
Sverige”  

Cilla Robach, intendent vid Nationalmuseum med ansvar för 1900- och 2000-talens konsthantverk 
och design. 2010 disputerade hon i konstvetenskap i Uppsala på avhandlingen Formens frigörelse. 
Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige. 2005 var Cilla Robach kurator för 
utställningen Konceptdesign på Nationalmuseum, vilken ringade in en aktuell kritisk företeelse i 
formvärlden. I maj 2012 öppnar hennes nästa utställning Slow Art, som också diskuterar nutida 
fenomen, men utifrån helt andra problemställningar. Cilla Robach har även medverkat i en rad 
publikationer, som Svenska möbler under 500 år, Signums Svenska Konsthistoria, Gustavsberg - 
porslin för folket m.fl. 

Tid:  
Torsdagen den 17 november 2011 kl.17.15–19.00 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  
 

 

2. ”Berättelser om färg-minne, praktik och teori ”  

Annika Ekdahl, textilkonstnär och gästprofessor i formgivning, estetiska avdelningen, IKK. Åren 
2008-2011 har hon varit adjungerad professor i textil konst vid HDK, Högskolan för design och 
konsthantverk, Göteborgs universitet. Annika Ekdahl är främst verksam som bildvävare med 
utsmyckningsuppdrag och har erfarenhet av separatutställningar inom- och utomlands. 2007 
tilldelades hon utmärkelsen första pris i den tredje Europeiska Textil och fiber triennalen i Riga, 
Lettland. Under flera år har Annika Ekdahl varit ledamot av Statens konstråd och anställd vid Blekinge 
Tekniska Högskola, 2002 – 2006.  Hennes textila bilder genomsyras av utmaning, tid, tidlöshet och 
tålamod. Läs mer på hemsidan www.annikaekdahl.se 

Tid:  
Torsdagen den 8 december 2011 kl.17.15–19.00 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  
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