
   

KHV - kursbeskrivning med schema & 
litteratur 

Kursbeskrivning vt. 2020 
Kurskod KHH003. 1 hp 

Konst-, design-, och konsthantverkshistoria 2. Craft. V 8 (17–21 feb.). Lokal: S1, hela veckan. 

Under vecka 8 har vi en fördjupningsvecka på temat konsthantverk, text och att göra 
konsthantverkshistoria. Under veckan ska vi gemensamt utforska relationen mellan text och 
gestaltning. Det hela kommer att resultera i ett gemensamt arbete, utfört i grupper. 

  

Betygskriterier 

För att få godkänt på kursen behöver studenten vara närvarande under veckan, delta i dess 
grupparbeten samt i slutpresentationen av arbetet.  

  

Litteratur 

Under kursen kommer vi att dela upp oss i grupper. Varje grupp kommer att läsa cirka 80 
sidor ur en valfri avhandling i konstnärlig forskning. Förslag på avhandlingar: 

  

• Busch, Otto von 2008. Fashion-able. Hactivism and engaged fashion design. 
Göteborg: HDK. 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17941/3/gupea_2077_17941_3.pdf (Länkar 
till en externa sida.) 

• Keshavarz, Mahmoud 2016. Design Politics. An inquiry into passports, camps and 
borders. Malmö: School of Arts and Communication, K3 Malmö University. 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/20605/Keshavarz-Design-Politics-
lowres.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Länkar till en externa sida.) 

• Gunn, Maja 2016. Body acts queer: Clothing as a performative challenge to 
heteronormativity, Högskolan i Borås http://hb.diva-
portal.org/smash/get/diva2:926256/FULLTEXT01.pdf (Länkar till en externa sida.) 

• Medbo, Mårten 2016. Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Göteborg: HDK. 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/46894 (Länkar till en externa sida.) 

• Hållander, Frida 2019.  Vems hand är det som gör? En systertext om konst/hantverk, 
klass, feminism och om viljan att ta strid, Göteborg: HDK. 
gupea_2077_58486_2.pdf (Länkar till en externa sida.) 
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• Cheng, Nicholas 2019 World Wide Workshop: The Craft of Noticing, Göteborg: 
HDK.gupea_2077_61708_1.pd (Länkar till en externa sida.) 

  

Övriga litteraturtips/referenslitteratur  

Performing the curatorial : within and beyond art (Maria Lind, red.), Berlin : Sternberg Press, 
2012 

Schema 

Måndagen den 17 feb: Introduktionsdag, S1: 

• Föreläsning/introduktion 11-12: skrivande, makt och motstånd. Här diskuterar vi 
frågor om språk, kunskap och makt; liksom frågor om språk, tänkande och görande. 

• Reasearch/läsning: 13–17. vi delar in oss i grupper och väljer en avhandling inom 
konstnärlig forskning som vi vill bekanta oss med/läsa under kursen. Använd 
eftermiddagen för läsning och diskussioner. 

Tisdag 18 feb, S1: 

• Uppsamling och verkstad 9.00. Lärarlett från 10.00 samt uppsamling enligt 
överenskommelse. här berättar varje grupp om hur föregående eftermiddag och 
läsningen avlöpt. Under dagen arbetar ni i era grupper – på temat text, skrivande, 
konsthantverk. Reflektera över kopplingen mellan skrivande, görande och 
utställningsformer.  

• Onsdag 19: S1: Research, grupparbete, fortsatt läsande och görande. 
• Torsdag 20: S1: Färdigställande av arbete och förberedande av 

gruppresentationer. Slutredovisning, 13.30–16.00! 
•  
• Fredag 21 bjud gärna in till utställning. Montera därefter ner och ställ iordning 

rummet till ursprungligt skick. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/61708/1/gupea_2077_61708_1.pdf
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