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KU - seminarieserie 
Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation 
presenterar under hösten en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och 
konstnärligt arbete.  

Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller 
processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, 
teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning 
öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är 
inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det 
diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt 
som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.  

 

Andreas Nobel  

Torsdagen den 26 september, kl. 13.15–16.30, form 1 (2233) entreplan Key-huset  

Organisk Design - om ekonomi, rytm, kontroll m.m. Sett utifrån perspektivet rumsgestaltning och 
möbelformgivning prövar arbetet ett kritiskt förhållningssätt till hur begreppet kunskap används och 
förstås inom många utbildningsinstitutioner. Vidare problematiseras textens överordnade ställning som 
kunskapskälla och kunskapsförmedlare. En central frågeställning är huruvida textualiserad kunskap 
kompletterar, eller konkurrerar med, en mer erfarenhetsbaserad konstnärlig kunskap inom form- och 
arkitekturområdet.  Arbetet prövar möjligheten att: Snarare än att låna in teorier från andra 
kunskapsdiscipliner, istället det egna kunskapsområdets teorier och kunskapsbildningar som eventuellt 
finns inbäddade i konstnärliga, hantverksmässiga och tekniska praktiker. 
http://www.konstfack.se/sv/Forskning/Doktorander/ 

15.15–16.30  Samtal och diskussion. 

 

Louise Mazanti 

Torsdagen den 31 oktober, 13.15–16.30, form 1 (2233) entreplan Key-huset 

Superobjekts, 2006 fokuserar på konceptuellt konsthantverk, vilket ligger mellan konst och formgivning. 
Med dessa "Superobjekt" omtolkas vardagslivets erfarenheter och våra sinnen öppnas mot ett nytt 
medvetande. Föredraget sätter fokus på samtida konsthantverk. Föreläsningen hålls på engelska. 
http://www.dkds.dk/media/forskning/personer/louise_mazanti/Louise%20Mazanti%20Resume.pdf 

15.15–16.30  Samtal och diskussion. 
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Janette Schäring   

Måndag den 11 november, 13.15–16.30, form 1 (2233) entreplan Key-huset  

Matter in Motion and the mysticis of Natures colour. Schäring utforskar färg ur växtriket ett filosofiskt 
och naturvetenskapligt perspektiv. Arbetet drivs tillsammans med forskare från Uppsala universitet. 
Syftet är att sammanföra olika professioner i kreativa processer som genererar gemensamt lärande och 
nya samtal. Metoden har experimentell inriktning med dynamiska processer där teknik, kemi, biologi, 
metafysik, konst och kropp korsar varandra. http://www.jeanettescharing.net/projects/bioart/ 

15.15–16.30  Samtal och diskussion. 

 

Johanna Rosenqvist  

Torsdagen den 30 januari, 13.15–16.30, bild 1 (4260) plan 4 Key-huset 

Konsthantverkande och performativitet. Representationer av genus och genre. Rosenqvist undersöker 
hur det ser ut när konst, konsthantverk, design och hemslöjd görs. Vilka visuella representationer av hur 
tillverkningen går till iscensätts i olika tidskrifter? Vem gör vad? Och i vilken utsträckning kan gängse 
föreställningar om kön omförhandlas och utmanas av utövarna? 
http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=20834&p=JohannaRosenqvist 

15.15–16.30  Samtal och diskussion. 

 

Välkomna! 

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. 
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se 

  


