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Kursplan 

Dialog/Exposition, 7,5 högskolepoäng 
Dialogue/Exposition, 7,5 credits 
 

Kurskod: S6237A  Huvudområde: Scen och media 
Institution: Institutionen för film och media Fördjupningsnivå: AXX 
Betygsskala: U-G Fastställd av: StDH:s lokala utskott 
Utbildning: Fastställandedatum: 
Valbar kurs inom masterprogram 
 
Fristående kurs. 

 2019-02-14 

Utbildningsnivå: Avancerad nivå Revideringsdatum: 20XX-MM-DD 
Ämnesgrupp: SM1 Giltig från: HT 2019 
Utbildningsområde:  
Media 100%  

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå       

Särskild behörighet: Konstnärlig kandidatexamen 

Engelska 6. 

Urval 
Programstudenter: Genom lottning efter studentens eget val och rangordning av kurser.  

Fristående studenter: Urval sker baserat på en skriftlig ansökan bestående av cv och personligt 
brev där den sökande motiverar varför hen söker kursen, samt vid behov intervjuer i ett andra 
steg. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk. 

Syfte 
Kursens syfte är att studenten undersöker hur exposition av konstnärlig praktik genererar dialog 
och utbyte mellan konstnärlig praktik/forskning och omvärld. 

Kursen syftar också till att lyfta etiska frågor om hur en dialog om konstnärlig praktik och 
konstnärlig forskning kan föras, hur sociala/politiska/normkritiska/etiska implikationer kan 
uppstå med olika aktörer och vilka typer av deltagande som främjar detta. 

Kursinnehåll  
Studenten undersöker vilka metoder och strategier för exposition som är relevanta och kan 
användas i den egna forskningen/praktiken. Dessa metoder ska kunna överföras mellan olika 
plattformar och använda teknologi inom film och media. 

Inom kursen undersöks hur framtida publikmöten kan se ut, på vilka sätt kritisk dialog kan 
skapas, hur konst, konstnärlig praktik/forskning och omvärlden interagerar. Studenten söker 
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sammanhang och utforskar hur en social/politisk/normkritisk/etisk analys kan användas i 
framtagandet, genomförandet och utvärderingen av expositionen. 

 

Undervisningsformer och undervisningens upplägg 

Föresläsningar, seminarier, praktiskt arbete under handledning och studiebesök. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

• kunna utforma specifika expositionsformat och -strategier för ett eget projekt 

• kunna diskutera hur val av expositionsformat och -strategier genererar dialog och utbyte 
mellan konstnärlig praktik/forskning och omvärld 

• kunna använda referenser till annan konstnärlig verksamhet eller konstnärlig forskning inom 
ramen för expositionen. 

 

Examination  
 

Kursen examineras genom en presentation av ett projekt i ett självvalt expositionsformat, samt 
en skriftlig reflektion. 

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras genom särskild 
uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig lärare och eventuella behandlare. 

Kurskrav 
För att genomföra kursen krävs närvaro, genomförd förberedelse och aktivt deltagande i 
föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter.  

Betygskriterier  
För betyget Godkänd: Studenten har uppnått det angivna lärandemålen.  

För betyget Underkänd: Studenten har inte uppnått de angivna lärandemålen. 
 

Läromedel 
Obligatoriskt gemensamt: 

Issue 1-9 of Journal of Artistic Research. http://www.jar-online.net 

Svennungson, Jan (2007). An Artist's Text Book. Helsinki: The Finnish Academy of Fine Arts. 
(87s.)  

Studenten ska gå igenom ett av följande doktorandprojekt: 

Crawford, David (2009). Art and the Real-time Archive: Relocation, Remix, Response. 
Göteborg: Art Monitor nr. 15. http://konst.gu.se/artmonitor/avhandlingar/david_crawford 
(2019-02-13) 
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Zaccarini, John-Paul (2013). Circoanalysis: Circus, Therapy, and Psychoanalysis. Dans och 
Cirkushögskolan, Stockholm. Lecture demonstration: https://www.youtube.com/watch?v=-
740rYeIFH8 (2019-02-13) 

Obligatoriskt individuellt:  

Utvalt material i relation till studentens egna projekt.  

Ytterligare artiklar eller expositioner kan tillkomma.  

Kursvärdering 
Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet 
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i de former som beslutats av StDH återkopplas till 
studenterna samt påverkar kursens utformning och utveckling. 

Ersätter tidigare kurs 
Kursen ersätter -  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar -  

Övrigt 
- 
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