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Kursplan 

Kuratoriell praktik och kontext, 7,5 hp 
Curatorial Practice and Context, 7.5 credits 
 

Kurskod: DA115A Huvudområde: Koreografi 
Institution: Institutionen för dans Successiv fördjupning: A1N 
Betygsskala: U-G  
Utbildning:  
Fristående kurs       
       
Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: 

Utskottet för kursplaner på avancerad nivå 
Ämnesgrupp: DA2 Fastställandedatum: 2021-11 -24  
Utbildningsområde: Revideringsdatum: 20XX-XX-XX  
Dans 100% Giltig från: HT 2022 
   
   

 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet:  

för studier på avancerad nivå med undantag från Svenska 1, 2, 3 och Engelska 6. 

Särskild behörighet:  

180 hp inom konstnärlig, humanistisk utbildning eller motsvarande. 

Urval 
Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser på kursen, görs urval genom 
bedömning av den sökandes tidigare konstnärliga eller kuratoriella erfarenhet samt förmåga att 
artikulera sina intressen relaterat till kursinnehållet. 

Undervisningsspråk 
Engelska som huvudspråk.  

Kursinnehåll  
Kursen behandlar ett vidgat perspektiv på kuratoriella praktiker inom scenkonst i relation till 
sociopolitiska, ekonomiska och kulturella sammanhang. I kursen analyseras i vilket 
sammanhang konst produceras och lyfter kuratering i dialog med samtida frågor såsom 
demokrati, genus, feminism, ekologi och mänskliga rättigheter. Vidare introduceras verktyg för 
kritisk och etisk reflektion kring kuratering; att producera, förespråka och initiera olika modeller 
för att presentera och artikulera konst inom en specifik kontext. Kursen erbjuder även möjlighet 
att utveckla kuratoriella metoder i relation till aktivism och självorganisation för att ompröva 
scenkonstens kuratoriella praktiker. 

 

  



 

 

 

 2/3 

 

Undervisningsformer 

Workshops, föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbete, kurator-/konstnärssamtal och 
diskussioner. 

Lärandemål  
Studenten ska efter avslutad kurs: 

1. Visa förståelse för vidgade kuratoriella praktiker inom scenkonst och förmåga att 
kontextualisera ett arbete i relation till etiska, sociokulturella och politiska 
sammanhang, 

2. kunna kritiskt formulera sig kring olika samtida (scenkonst) praktiker i relation till 
aktivism, självorganisation samt frågor såsom demokrati, genus och feminism, 
ekologi och mänskliga rättigheter, 

3. formulera och använda kuratoriella metoder i relation till ett specifikt sammanhang 
med hjälp av kreativa metoder för produktion, samarbeten och bidragsprocesser. 

 

Examination   
(1001) skriftlig examination, avseende lärandemål 1 och 2, muntlig och praktisk uppgift, 
avseende lärandemål 3, 7,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G) 

 

(1001) written exam, regarding learning outcome 1 and 2, oral and practical assignment, 
regarding learning outcome 3, 7.5 credits, grades Fail (U) or Pass (G) 

 

 

Om en student har beslut från Stockholms konstnärliga högskola om särskilt pedagogiskt stöd 
på grund av funktionsnedsättning, får examinator besluta om alternativa examinationsformer för 
studenten. 

Kurskrav  
- 

Läromedel 
O'Neill, Paul (2012). The culture of curating and the curating of culture(s). [Bok]. Cambridge, 
Mass.: The MIT Press 

Tanurovska-Kjulakovski, Biljana och Dimitrov, Slavcho (red.) (2021). Curating in Context 
(working title, i tryck December 2021). [Bok]. 

Vujanović, Ana, Tanurovska- Kjulavkovski, Biljana, Cvetković, Marijana och Jelena Knežević 
(red.) (2021). Always contextualize - an exercise in curating performing arts. [Artikel]. Critical 
Practice (Made in Yugoslavia) & TKH (Walking Theory) Journal no. 24 

Malzacher, Florian, Tupavic, Tea, Zanki, Petra (red.) (2010). Curating Performing Arts Frakcija 
(55). [Artikel]. 
https://monoskop.org/images/a/af/Frakcija_55_Curating_Performing_Arts_2010.pdf 

Vlatko, Ilic,  Popivoda Marta, Vujanović Ana (red.) (2006). TkH, Journal for Performing Arts 
Theory: Self-organization issue 11. https://www.tkh-generator.net/portfolio/tkh-11-self-
organization-issue/ 

https://monoskop.org/images/a/af/Frakcija_55_Curating_Performing_Arts_2010.pdf
https://www.tkh-generator.net/portfolio/tkh-11-self-organization-issue/
https://www.tkh-generator.net/portfolio/tkh-11-self-organization-issue/
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Pristaš, G. S., & Kunst, B. (2018). Exploded Gaze. [Bok]. Multimedijalni institut. 

Rogoff, I. (2006). Smuggling: An embodied criticality. European Institute for Progressive 
Cultural Policies, 2. https://xenopraxis.net/readings/rogoff_smuggling.pdf 

Lepecki, A. (2017). Decolonizing the Curatorial. [Book]. 
https://www.academia.edu/35970063/Decolonizing_Curatorial_Lepeck_FF  

Malzacher, Florian. Empty stages, crowded flats i Graffer, Sidsel & Sekkelsten, Ådne (red.) 
(2014). Scenekunsten og de unge: en antologi fra Scenekunstbruket. [Kapitel]. Oslo: Norsk 
scenekunstbruk AS s. 116-127 

Georgelou, Konstantina, Protopapa, Efrosini & Theodoridou, Danae (red.) (2017). The practice 
of dramaturgy: working on actions in performance. [Bok]. Amsterdam: Valiz s. 38-59 

Det totala antalet sidor kommer inte överstiga 500 sidor. 

 

Referenslitteratur: 

Pristaš, G. S., Hrvatin, E. och Kunst, B. (2007) East dance academy. [Artikel]. Maska –Journal 
for Performing Arts, Ljubljana. 2007:103/104 

Buden, B. (2010). The Wine was Very Good On the Task of the Curator.  [Artikel]. Manifesta 
Journal 10 s. 5-14. 

Milevska, S. (2013). With Special Thanks To: A Balkan Curator in First Person Feminine Open 
Space Journal. http://www.openspace-zkp.org/2013/en/journal.php?j=3&t=9 

Jones, Amelia (2020). Queer Performativity: A Critical Genealogy of a Politics of Doing in Art 
Practice i Ferdman, Bertie The Methuen Drama Companion to Performance Art. [Kapitel]. 
London: Methuen/Bloomsbury Press s. 58-80  

Roms, Heike (2020). How Performance Art Makes History: Artists’ Auto-histories of 
Happenings and Fluxus in the 1960s i Ferdman, Bertie The Methuen Drama Companion to 
Performance Art. [Kapitel]. London: Methuen/Bloomsbury Press 

Haraway, Donna Jeanne (1988). Situated knowledges: the science question in feminism and the 
privilege of partial perspective. [Artikel] Feminist studies. 14(1988):3, s. 575-599 

Stengers, I. (2005). Ecology of practices and technology of belonging. Cultural Studies 
Review, 11(1) 

Kursvärdering 
Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar. 

Ersätter tidigare kurs 

Kursen ersätter -.  

Överlappar annan kurs 
Kursen överlappar och kan därför inte ingå i examen tillsammans med -. 

Övrigt 
- 

https://xenopraxis.net/readings/rogoff_smuggling.pdf
https://www.academia.edu/35970063/Decolonizing_Curatorial_Lepeck_FF
http://www.openspace-zkp.org/2013/en/journal.php?j=3&t=9
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