
Välkommen till konferensen Konst och kunskap! 

 
Välkommen till en annorlunda konferens på Italienska palatset i Växjö 
torsdagen den 1 februari! Konferensen är ett avstamp för projektet Konst och 
kunskap som löper under 2018 och som syftar till att skapa ett 
utvecklingsforum med inriktning på deltagarorienterad konst och lärande. 
  
Målgruppen för konferensen är konstnärer, pedagoger, forskare, studenter och andra 
med intresse för dessa frågor. Konferensen är kostnadsfri, och vi bjuder på 
vegetarisk lunch och fika! 

Ur programmet 
Konst och kunskap undersöker konst i ett deltagarorienterat perspektiv, pedagogik 
som konstnärligt material, och hur konstnärer kan arbeta i pedagogiska sammanhang 
i sin roll som konstnär. Idén springer ur erfarenheter om att samtida kulturuttryck i ett 
lärande perspektiv kan innebära radikala omförhandlingar. Till projektet knyts 
konstnärer inom bl.a. ljud, bild, dans och design, och en rad institutioner för kultur, 
utbildning och forskning. 
  
I konferensens föreläsningar och workshops medverkar bl.a. Kajsa G. Eriksson 
(lektor, HDK), Eva Cronquist (doktorand, Linnéuniversitetet), Jan Carleklev 
(designer, Italienska Palatset), Anna Eklund (dansare/pedagog, Regionteatern 
Blekinge Kronoberg), Kristoffer Svenberg (konstnär) och Louise Bladh (konstnär). 



Tid och plats    
Torsdagen den 1 februari kl. 10–17. Italienska palatset är ett konstnärligt centrum på 
Sigfridsområdet i Växjö, adress: J F Liedholms väg 17. 

Anmälan 
Mejla din anmälan till italienskapalatset@gmail.com. Sista anmälningsdatum den 
23 januari 2018. Ange ev. matallergier i anmälan. Konferensen är avgiftsfri. 

Kontakt och information 
E-post: italienskapalatset@gmail.com. 
Telefon: 070-961 06 84. 
Webb: www.italienskapalatset.se 

  

Samarbetspartners 

Konst och kunskap drivs av Italienska palatset i samarbete med Region 
Kronoberg, Växjö kommun, Folkuniversitetet, Regionteatern Blekinge 
Kronoberg. 
  
  
Varmt välkommen hälsar Lars Palm, konstnärlig ledare, Kerstin Cedell, 
projektdesigner, och Fredrik Sandblad, kommunikationsdirektör 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Pssst. Vi vill också tipsa om konferensen Konstkritik och konstpedagogik på 
Linnéuniversitetet i Växjö den 2 januari.  Om du anmäler dig till både Konst och 
kunskap och Konstkritik och konstpedagogik får du två spännande dagar i konstens 
tecken i Växjö! 
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