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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.” Challenges and Sustainability” 

Dr. Jeoung-Ah Kim will present her examples of her artistic works in the seminar. In the first half of the 
seminar, she will talk about the challenges in her artistic practice and how it connected to the science-art 
interdisciplinary research, and her interests in sustainability. The international ceramic symposium “ICS 2011 – 
Ceramic art and design for a sustainable society” will be presented in the second half of the seminar. Questions 
from participants and discussions will follow the presentation. 

Tid:  
Torsdagen den 2 februari 2012 kl.17.15–19.00 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  
 
 
2. ”I huvudet på en möbelformgivare” 

Jonas Osslund, möbel och inredningsarkitekt och professor vid Carl Malmstens Furniture Studies. Under en lång 
tid har Jonas Osslund arbetat med formgivning av möbler och inredningsprojektering. I huvudsak ritar han 
möbler för den offentliga sektorn, som kontor, konferens, hotell- och cafémiljöer. Till största delen är det svenska 
producenter som är hans uppdragsgivare. I Nationalmuseums permanenta samling är Jonas Osslund 
representerad med två stolar. Utmärkelsen ”Utmärkt Svensk Form” har tilldelats Jonas formgivning vid ett flertal 
tillfällen. 

Tid:  
Torsdagen den 8 mars 2012 kl.17.15–19.00 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  
 
 
3. ” TING  TILLHÖRIGHET  TRANSFORMATION ”  

Mattias Åkeson, är konstnär och verksam som lärare på programmet Kultur och mediegestaltning, Linköpings 
universitet. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen(1997-2000). Han arbetar idébaserat och tvärmedialt. 
Mattias Åkeson är också verksam som utställningsformgivare, senast med utställningen om den nedskjutna DC-
3:an på Flygvapenmuseum som blev korad till Årets utställning 2010. 
 

Tid:  
Torsdagen den 19 april 2012 kl.17.15–19.00 Lokal: Key 1 i entréplanet i Key-huset  
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