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Konsten att förstå teori
Konst, bildkultur, makt och politik 

En föreläsningsseriemed tillhörande workshop som förklarar teoretiska begrepp användbara för 
att förstå olika aspekter av maktdimensioner i konst och bild. Teori är centralt för de som väljer att 
läsa en konstutbildning på universitet, därför vill vi ge eleverna en möjlighet att sätta sig in i sju 
viktiga tankesätt för att både förstå konsten historiskt, men också kunna sätta teori i relation till 
sitt eget konstnärskap. Varje föreläsning är ca en timme och följs upp av en bilduppgift på temat.   

Den västerländska konstens historia och historiekritisk konst 

Även synen på den estetiska utvecklingen, konstnärens roll och status i samhället är i ständig utveckling. Synen 
på konst, hur den fungerar och vad den ska vara bra för har förändrats över tid. Vad har varit grundbultarna i 
den västerländska konsthistorien och hur har kanon skapats? Vad har inkluderats och exkluderats? 
Historiekritisk konst är den samtidskonst kritiserar kanon eller försöker skriva om den för att inkludera fler 
röster. 

Rumsteorier 

Hur relaterar vi till vår omvärld? Hur skapas olika rum och vilka har tillgång dit? Vad skapar det offentliga 
rummet för maktrelationer? Rumsteorier fokuserar på fenomenet plats och den rumsliga erfarenhetens natur. 
Det hjälper oss bland annat att förstå hur subjekt skapas i relation till arkitektur och konstuttryck i det offent-
liga rummet.  

Diskursbegreppet

Diskurs syftar på hur olika påståenden, bilder och tankemönster formar både vår förståelse av oss själva som 
personer, men också vår kunskap om omvärlden. Diskursbegreppet kan alltså hjälpa oss att förstå hur olika 
typer av ”samtal” eller gemensamma ”kunskapssområden” formas på exempelvis konstutställningar, museum 
och i bildkulturen samt på vilket sätt den strukturen hänger samman med makt. 

Semiotik och perception 

Tecken är något som står för något annat. Semiotik är läran om tecken och varseblivning. Semiotiken synlig-
gör de mångfacetterade relationerna mellan bilden och samhället och är användbart både för att förstå såväl 
mediabilder som konceptkonst. Vilka tecken används och hur uppfattar betraktaren dessa? Semiotik ger oss ett 
ramverk för att förstå hur bilder skapar mening både hos den enskilda betraktaren och i kulturen. 

Postkoloniala studier 

Kolonialismen hör inte bara till det förflutna, utan är något som fortfarande påverkar världen. Genom begrepp 
som orientalism, subaltern och hybriditet hjälper postkoloniala studier till att synliggöra sambanden mellan 
konst och västvärldens makthegemoni, men ger också verktyg för att diskutera representation i Sverige idag.



Feministiska teorier 

Hur ser förutsättningarna för kvinnligt skapande i ett patriarkalt samhälle? Under historien har kvinnor 
dessutom också haft roller som mecenater, betraktare och inte minst som modeller åt manliga konstnärer. 
Feministiska teorier ger oss verktyg för diskutera kvinnokroppen, den manliga blicken och hur kvinnlighet 
konstrueras i konstens rum. 

HBTQ-historia och queerteori 

Konsthistoria ur ett hbtq-perspektiv visar på hur normer kring kön och sexualitet förändrats under historiens 
gång och i olika kulturer. Queerteori och begrepp som köns-performativitet förklarar hur ”femininitet” och 
”maskulinitet” skapas genom de handlingar som vanligtvis brukar ses som beviset på dessa identiteter.
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