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KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE SEMINARIESERIE VT 2009 

Inbjudan till vårens seminarieserie under vår signatur KU seminarier i lokal KEY 1 

 

Ljud        Lyssna                O               Lyssna       Ljud
 

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen, IKK, Institutionen för kultur och 

kommunikation, har ett angeläget uppdrag att kommunicera handens arbete, hörselns val och ögats 

beslut.  I en serie seminarier vill vi lyfta fram och ventilera hur sändare och mottagare av 

sinnesupplevelser kring föremål kan nå varandra. Välkommen! 

Maria Silfverhielm, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 013-28 19 84 

maria.silfverhielm@liu.se 

 

 
1. ”Ljud gör rum?”  

Magnus Silfverhielm, arkitekt SAR & SIR/MSA, adjungerad professor i design vid Växjö universitet, 

diskuterar akustik, material och hur upplevelsen av ljud kan bilda rum och rumslighet. Han har bland 

annat ritat restauranghögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, Formens hus i Hällefors och 

designhögskolan i Pukeberg, Kalmar högskola. I den Nationella Träbyggnadsstrategin för 

Näringsdepartementet är hans uppgift att stimulera för industriellt byggande av trähus mer än två 

våningar för bl a bostäder.  

 

 Torsdagen den 5 februari kl. 17.15-19.00 lokal: KEY 1 i entréplanet i Key-huset 

Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, estetiska avdelningen.  

 

 
2. ”Lyssna - låna mig ditt öra! 

Anna Englund Bohm, universitetsadjunkt i musik vid estetiska avdelningen IKK Linköpings 

universitet och Hans Lundgren, director musices estetiska avdelningen IKK Linköpings universitet 

vill väcka upp vår förmåga till medvetet lyssnande och ger en introduktion till relationen mellan ljud 

och musik.  

 

 Torsdagen den 5 mars kl. 17.15-19.00 lokal: KEY 1 i entréplanet i Key-huset 

Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, estetiska avdelningen.  

 

 

3. ”Estetiska ljudabsorberande material” 
Ulrika Mårtenson är utbildad inom både arkitektur och textil. Hon har särskilt intresserat sig för 

ljudets begränsningar och har forskat i textila konstruktioners förmåga till både absorption och 

estetisk gestaltning. Ulrika Mårtensson har haft flera uppdrag för Statens konstråd och också tilldelats 

Stockholms stad uppfinnarstipendium. Under Stockholm Furniture Fair, 4-8 februari 2009 visar Ulrika 

Mårtensson tillsammans med Margot Barolo modern textil för miljö och inredning.  

Läs mer på www. knitsbythemetre.com samt www.ulrikamartensson.se 

 

 Torsdagen den 16 april kl. 17.15-19.00 lokal: KEY 1 i entréplanet i Key-huset 

Institutionen för kultur och kommunikation, IKK, estetiska avdelningen.  
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