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KU - seminarieserie 
Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation 

presenterar under våren 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.  

Seminarieserien inleds med en föreläsning om konstnärlig forskning av Ylva Gislén, från konstnärliga 

forskarskolan, där hor redogör för den konstnärliga forskningen och beröringspunkter mellan den 

konstnärliga och vetenskapliga forskningen. Därefter föreläser Elisabet Yanagisawa Avén, doktorand 

från Högskolan för design och konsthantverk, om sin forskning ”Proximus sensibilis – ytans avgrund”. 

Seminarieserien fortsätter med Louise Mazanti, som ger en föreläsning om sin vetenskapliga forskning 

”Superobjekter”.  

 

Torsdagen den 7 mars 2013, kl. 13.15–16.30, lokal Form 1 (2233), entreplanet Key-huset  

13.15–14.15  Ylva Gislén, Konstnärliga forskarskolan  

Ylva Gislén har ett förflutet som kulturskribent och teaterkritiker i framförallt Sydsvenska och Svenska 

Dagbladet (mellan 1990 och 2006), och har haft en rad förtroendeuppdrag i t.ex. Kulturrådet, 

Författarfonden och MDT i Stockholm.  Sedan hon disputerade med sin avhandling Rum för handling – 

kollaborativt berättande i digitala medier 2003 har hon inom akademin på olika sätt arbetat med 

kunskapsteoretiska frågor och konsekvenserna av praktikbaserad forskning inom konst och design.  Hon 

är för närvarande föreståndare för Konstnärliga forskarskolan och har en position som gästprofessor vid 

konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=449 

14.30–15.30  Elisabet Yanagisawa Avén, HDK  

Elisabet Yanagisawa Avén är doktorand i design med konstnärligt-filosofiskt perspektiv. Hennes 

bakgrund är klädskapare, och i doktorandprojektet utarbetar hon ett alternativt tänkande kring kropp, 

medvetande och materia. Begrepp som hon utforskar är; emergens, tillblivelse, förändringsfilosofi, 

sensibilitet och närhetsvärde. Den konkreta delen av människans existens, vår kropp beblandas med 

världens materia. I olika skalor möter vi texturer och håligheter, riktningar och linjer, flöden och tyngder 

- delikata differentieringar av ansiktslös mening, det vill säga med betoning på det icke-visuella: det 

haptiskt spatiala [rumsliga]. Affekter drar oss in och ut i kraftfält, hur kan vi nalkas dessa sensibiliteter? 
http://www.hdk.gu.se/sv/personal/elisabet-yanagisawa-aven 

15.30–16.30  Samtal och diskussion, moderator Daniel Nilsson 

http://www.konstnarligaforskarskolan.se/wordpress/?page_id=449
http://www.hdk.gu.se/sv/personal/elisabet-yanagisawa-aven
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Torsdagen den 18 april 2013, kl 13.15–16.30, lokal Key 1, entreplanet Key-huset.  

13.15–14.45 Louise Mazanti 

Louise Mazanti föreläser om sin avhandling ”Superobjekts”, 2006, som 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, moderator tillkommer. 

 

Välkomna! 

OBS. Anmälan till det första seminariet senast den 4 mars till frida.berntsson@liu.se. Ingen anmälan 

krävs för det andra seminariet.  

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. 

Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se 
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