Aktuellt från Bild och form, Region Dalarna 2020-06-05

Försomriga karantänhälsningar från Bild & form
Här kommer diverse info från oss. Inte minst information relaterad till pandemin. Tidigare i vår gick vi
ut med en enkät om hur yrkesverksamma i länet drabbats och här kan du ta del av resultatet.
Regionen har gått ut med en särskild utlysning och Bild och form går nu ut med två riktade
utlysningar i form av ett hemmaresidens och ett skissuppdrag. Inför sommaren tipsar vi också lite om
vad som händer i länet. De flesta av oss jobbar nu mest hemifrån men finns ännu tillgängliga i några
veckor via telefon eller videolänk innan sommarledigheterna slår in på allvar.
Bild och form välkomnar nya chefen!
Anette Stengård kommer närmast från Säters
kommun där hon jobbade som chef för
kulturförvaltningen. Hon har tidigare har tidigare
jobbat på Region Dalarnas kultur- och
bildningsförvaltning samt på Stockholms
kulturförvaltning och har stor erfarenhet av
konstfrämjande både regionalt och kommunalt.
Anette är också utbildad konstnär.
– Det är fantastiskt kul att tillsammans med
kompetenta medarbetare skapa förutsättningar
för så spännande områden som konst, form,
design och arkitektur och dess aktörer, säger Anette. Hon har också stort intresse och engagemang
för samhällsutvecklingsfrågor och ser fram emot Bild och forms arbete med den nationella politiken
för Gestaltad livsmiljö, där samverkan är centralt, både regionalt mellan olika sektorer men också
med kommuner runt om i länet, yrkesverksamma, föreningsliv och lärosäten. Anette är också chef
för Mentalvårdsmuseet i Säter, där man just nu tittar närmare på museets möjlighet till samtida
reflektioner om psykisk hälsa och välmående. Vi är mycket glada över att ha Anette på plats!
Förutsättningar för konstnärlig produktion i länet
Vi har tillsammans med länets kollektivverkstäder påbörjat en inventering och ett utvecklingsarbete
om förutsättningarna för konstnärlig produktion i länet. För att yrkesverksamma inom bild- och
formområdet skall kunna bo och verka i Dalarna är tillgången på professionella produktionslokaler
liksom mötesplatser för kollegialt utbyte en viktig förutsättning. Flera välutrustade verkstäder av
både regionalt och nationellt intresse finns och genom en ökad regional samverkan kan tillgången till
dessa och nödvändig teknisk kompetens spridas till fler. Tillsammans kan man också lättare
upprätthålla och vidareutveckla värdefull samverkan med aktörer utanför länet såsom
konsthögskolor etc underlättas och på sikt skapa både stabilitet och konstnärlig utveckling.
Tillgången på generösa lokaler och specialutrustning vad gäller till exempel emalj och grafik är
kraftigt reducerad i storstadsområden vilket utgör en möjlighet för ökat utbyte och användande av
länets värdefulla resurser. Att konstnärer kan verka i länet på både permanent och temporär basis är
av stort värde för regionens utveckling. Genom ökad samverkan mellan både verkstäder, region och
kommuner kan verkstäderna utgöra en betydande kraft för länet.
Gestaltad livsmiljö och designområdet
Bild och form har i uppdrag att förutom konsten också främja området arkitektur, form och design i
länet. Tillsammans med bland annat Dalarnas arkitekturråd tittar vi närmare på hur vi kan stödja
utvecklingen av hållbart gestaltade livsmiljöer. I maj lämnades en forskningsansökan in som syftar till
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att undersöka hur man genom ökad samverkan mellan sektorer kan åstadkomma detta och hur
konstnärliga processer och filosofiska samtal kan bidra. Förutom kultursektorn rör dessa frågor också
sektorer som samhällsbyggnad, miljö och näringsliv. Vi tittar därför också närmare på hur kulturellt
och kreativt företagande inom bild- och formområdet kan stödjas.

Coronarelaterad info
Stöd och information med anledning av Coronaviruset Covid-19
Både kulturföreningar, enskilda konstnärer och företag, inte minst inom KKN (kulturella och kreativa
näringar), har fått olika typer av problem till följd av Coronaviruset Covid-19. Regeringen, riksdagen
och de statliga myndigheterna har tagit fram flera olika åtgärder för att underlätta för dem. Här följer
en lista med länkar med mer information.
Länk till Regeringens sida ang Corona, här finns även många länkar vidare till t ex myndigheter:
www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/
Länk till Riksdagens information om deras arbete ang Corona:
www.riksdagen.se/sv/riksdagens-arbete-med-anledning-av-corona/
Länk till Skattemyndighetens samlade information om olika stöd, anstånd och dyl till föreningar,
företag och offentlig verksamhet:
www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledninga
vcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html
Länk till Försäkringskassans samlade information om Corona:
www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
Länk till Tillväxtverket ang information och stöd med anledning av Corona:
www.tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html
Verksamts samlade information till företag pga Corona:
www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
Specifika kulturmyndigheter och kulturorganisationers samlade information till kulturaktörer,
yrkesverksamma inom bild och form och kultur generell m fl. Sista ansökningsdatum för flera av de
stöd som gått ut till följd av de konsekvenserna av Coronaepidemin redan passerat. Vi har dock
försökt sprida info om detta till närmast berörda parter tidigare och hoppats alla berörda nåtts.
Kulturrådet: www.kulturradet.se/
Statens Konstråd: www.statenskonstrad.se/
Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se/
Nämnden för hemslöjdsfrågor: www.nfh.se/
KRO: www.kro.se/
KLYS: http://www.klys.se/
Konstnärsguiden (Konstnärsnämnden): https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden
Svensk Form: http://svenskform.se/medlemskap/tips-rad-i-coronakrisen/
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Enkät till yrkesverksamma inom Bild- och formområdet i Dalarna med anledning av Covid-19
Mot bakgrund att det under våren 2020 från flera håll kom rapporter om/uppmärksammats att
yrkesverksamma inom bild- och formområdet förlorade inkomster, fick både utställningar, uppdrag,
kursverksamhet mm inställda och uppskjutna till följd av Covid-19 så gick Bild och form, Region
Dalarna, under perioden 16-30/4 2020 ut med en enkät till denna målgrupp med frågor om hur deras
yrkessituation påverkats av Covid-19.
55 svar inkom och en översiktlig analys visar att flertalet, ca 80%, har fått uppdrag, utställningar,
kursverksamhet och liknade inställt eller framskjutet vilket även drabbat dem ekonomiskt. För vissa
har hela inkomsten försvunnit. De flesta är i behov av uppdrag som genererar inkomster och/eller
ekonomiskt stöd samt trygghet och framtidstro, vilket en inkomst torde kunna ge i viss mån. En
övervägande majoritet svarar att den närmaste framtiden känns oviss och svår med färre tillfällen till
inkomst. Oavsett enkätens resultat är det viktigt att komma ihåg att detta redan innan är en utsatt
yrkesgrupp genom skakiga villkor på arbetsmarknaden och begränsad tillgång till vårt gemensamma
trygghetssystem.
Sammanställningen av enkäten i sin helhet bifogas tillsammans med detta nyhetsbrev. Vid eventuella
frågor vänligen kontakta Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Stödinsatser från Region Dalarna, Kultur- och bildningsförvaltningen
Kultur- och bildningsförvaltningen gör nu en särskild utlysning riktade till yrkesverksamma, fria
kulturskapare i Dalarna med anledning av Coronapandemin. Syftet med utlysningen är att stötta
länets fria kulturutövare och samtidigt ge medborgarna möjlighet att uppleva kultur. Kulturskapare
kan därför söka bidrag till kulturaktiviteter som kommer medborgare i länet till del.
Mer information om den särskilda utlysningen (sista ansökningsdag 8 juni):
www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskild-utlysning
Information från Region Dalarna, Kultur- och bildningsförvaltningen med anledning av
Coronaepidemin: www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/stod-till-kulturutovarevars-verksamhet-paverkas-av-covid-19/
Länsbibliotek utlyser uppdrag: ”Dalaförfattare i närbild”
Parallellt med Bild och forms utlysningar gör Länsbibliotek Dalarna en utlysning till författare i länet i
syfte att inspirera allmänheten att ta del av Dalarnas författarskap. Uppdraget består i att skriva
kortare presentationer med en personlig touch om andra aktiva dalaförfattare. Ca 1200
tecken/presentation. Texterna skall produceras 28/6- 1/12 2020. Ansökan är öppen 9-22 juni och nås
då via: www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/
Skissuppdrag till Bild- och formkonstnärer i Dalarna: Motiv till takplattor för vårdmiljöer
I Region Dalarnas vårdmiljöer, exempelvis hos tandläkaren eller på upp-vak efter operation ligger
patienten en längre stund med taket i blickfång. Bild och form ger nu skissuppdrag till fem bild- och
formkonstnärer/illustratörer, verksamma i Dalarna, för att ta fram unika motiv för dessa takplattor.
Utlysningen ska på så sätt bidra med givande blickpunkter - händelser, historier, världar, mönster att
placera i tak. Beroende på motivets karaktär kan det hamna i rum för barn eller för vuxen. Ansökan
är öppen 9-22 juni och beslut väntas komma 29 juni. Kontaktperson för skissuppdraget är
konsthandläggare Pernilla Jansson, pernilla.b.jansson@regiondalarna. se
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Här kommer mer info publiceras samt länk till ansökningshandlingar när dessa öppnar:
www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/skissuppdragtakplattor/
Hemmaresidens 2020 inom bild- och form
Bild och form erbjuder i dagarna
yrkesverksamma inom bild- och formområdet
att ansöka om residens 2020. Totalt erbjuds
fem residens à 20 000 kr. Satsningen finansieras
genom omfördelning av befintlig budget utifrån
att verksamheten har förändrats pga covid-19.
Utlysningen är en del i utvecklingsarbetet med
regionala residens inom bild- och formområdet.
Residenset ska ge möjlighet att utveckla och
fördjupa något inom sin profession och ska äga
rum hemma alternativt i en närbelägen
ateljé/studio/verkstad eller utomhus. Inriktningen är definierad utifrån aktuella behov hos
yrkesgruppen i rådande situation. Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri
period från beviljande av residens till och med november 2020.
Ansökan är öppen 9-22 juni och beslut väntas komma 29 juni. Kontaktpersoner för hemmaresidenset
är bild- och formkonsulenterna. Här kommer mer info publiceras samt länk till ansökningshandlingar
när dessa öppnar: www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskildautlysningar/hemmaresidens/

Aktuella stöd att söka från Kulturrådet
Främjande organisationer inom bild- och formkonst
17 september 2020 – 15 oktober 2020
Läs mer om främjande organisationer inom bild- och formkonst
Projektbidrag bild- och formkonst
30 januari 2020 – 27 februari 2020
20 augusti 2020 – 17 september 2020
Läs mer om projektbidrag bild- och formkonst
Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder
20 augusti 2020 – 17 september 2020
Läs mer om utrustningsbidrag till kollektivverkstäder
Verksamhetsbidrag till konsthantverk
17 september 2020 – 15 oktober 2020
Läs mer om verksamhetsbidrag till konsthantverk
Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst
20 augusti 2020 – 17 september 2020
Läs mer om verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst
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Läs mer på kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/ansokningsdatum2020/#bildochform

Gott och blandat
Formveckan 2020
Måndag 5 oktober till och med söndag 11 oktober 2020
arrangerar Svensk Form Dalarna för fjärde gången
Formveckan Dalarna. De vill under en vecka samla och
synliggöra den kreativitet som finns i hela Dalarna inom
form, design, arkitektur och hantverk i det lilla eller
stora. Den intresserade allmänheten, oberoende av
ålder, kön och bakgrund, lockas att upptäcka och
utforska formområdet. Formveckan utgör också en
viktig mötesplats för Dalarnas yrkesverksamma och en
ny plattform för att visa sitt arbete. Både stora och små
aktörer bjuds in att medverka genom egna
programpunkter under veckan såsom utställningar,
föredrag, filmvisning, konserter, seminarium och mingel. Både föreningar, företag, enskilda
personer, offentliga organisationer (t ex bibliotek), yrkesverksamma m fl välkomnas att delta.
Anmälan öppnar 15 juni och sker via Formveckans egen webb, där även programmet kommer
att finnas: http://www.formveckan.com/
Falnande språk – ur Finnskogen
Vi är samverkansparter med Kultur
Gävleborg och Kultur Värmland om ett
konstnärligt residens med tematiken:
Falnande språk – ur Finnskogen. Residenset
Falnande språk vill samla ett urval nordiska
konstnärer, konsthantverkare och slöjdare
till en gemensam bildningsresa genom
Finnskogen. Med utgångpunkt i en
nomadisk residensmodell med geografisk
rörlighet vill residenset bidra till interregionala och tvärnordiska erfarenhetsutbyten, kritiska
undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har varit
förknippade med den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden. Kultur Gävleborg är ägare av
projektet och mer information finns på deras hemsida
www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/konst/utstallningar-ochkonstprojekt/konstprojekt/aktuella-konstprojekt/falnande-sprak/ samt residensets blogg:
https://falnandesprak.wordpress.com/about/
Svenskt barnbildsarkivet samlar in barns bilder om Corona
Svenskt barnbildarkiv samlar nu in bilder med barns tankar och berättelser om Coronaviruset genom
satsningen Vad är det som händer? Alla barn är välkomna att lämna ett bidrag.
www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/bibliotek-arkiv-och-lokalhistoria/arkiv/svensktbarnbildarkiv/insamling-barns-tankar-om-coronaviruset.html
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Galleri för unga i Falun söker och ställer ut ungas tolkningar av Coronapandemin
Unga mellan 13 och 25 år kan vara med. Alla konstverk kommer att ingå i en utställning på Galleri
Hörnan 6 juli - 24 augusti. Papper kan hämtas på Studio, där även material kan användas på plats,
eller delta i konstonsdag/kreativ verkstad (10 och 24 juni) inför utställningen. Sista dagen för
inlämning: 24 juni. Kontakt: Cecilia Larsson, cecilia.larsson@falun.se, 070-6271129, @studiofalun

Utställningar i Dalarna i sommar
Observera att öppethållandet kan vara förändrat och förändras under sommaren pga
Coronaepidemin.
Avesta Art, Avesta www.verket.se
Facts and Fantasies, 17 maj – 13 september
Galleri Svarta Gran, Borlänge www.svartagran.com
Marieta Toneva, 27 juni – 25 juli
Erika Nordqvist, 11juni – 22 augusti
Bragegallerian, Borlänge centrum
Objektivt - En fotoutställning i jätteformat, 25 april – 31 augusti
www.borlangebildfestival.se/objektivt
Magasinet, Falun www.magasinetfalun.se
Everything You Can Imagine is Real, 27 juni – 23 augusti
Dalarnas Museum, Falun www.dalarnasmuseum.se
Arvid Backlund, gipsskulpturer, 13 juni – 30 augusti
Ohtsedidh-Samiska kulturyttringar i Mellansverige, 13 juni- 30 augusti
Gruvmuseet, Falu Gruva, Falun www.falugruva.se/besok-oss/ovan-jord/loftet-utstallningar/
Ina Almegårds, Svartnäs, mitt svarta hjärta, 13 juni och den 23 augusti
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Galleri Hörnan, Falun https://www.falun.se/gallerihornan
Linda Magdalena Jonsson, 28 maj–29 juni
Galleri för unga, Corona, 3 juli–24 augusti
Ernst Billgren, Den okände Carl Larsson, 21 maj – 23 augusti
www.carllarsson.se/konsthallenkvarnen
Sommarutställning, Arvid Backlundgården, Svärdsjö 14 juni – 9 augusti
Skulptur May Lindholm och minnesutställning Dag Franzén, måleri och grafik
www.svardsjohembygdsforening.se/arvid-backlundgården-26114244
Leksands kulturhus, Leksand www.leksand.se/kultur
Textilmagi & saboterad symmetri, 2 maj – 22 augusti
Hildasholm, Leksand www.hildasholm.org/se/hildasholm/skulpturpark-2020-44064787
Skulpturpark 2020, 13 juni - 5 september
Hjortnäs Handel Galleri, Hjortnäs www.kallur.org/ hjortnashandel@gmail.com
Ebba Matz, Drömstoff, 22 juni – 30 augusti
Zornmuseet, Mora www.zorn.se
Zorn i fokus, 30 maj – 31 augusti
Orsa Kulturhus, Orsa
www.orsa.se/uppleva-och-gora/kultur-och-sevardheter/utstallningar-i-kulturhuset
Orsa Hembygd, dräkten - bilder – föremål, 29 juni – 25 augusti
Handslaget, Rättvik http://handslaget.nu/utstallare/
Anna Daniels, 30 maj – 25 juni, Mia Ehrling, broderier, 1 augusti – 20 augusti , Birgit Köster, läder, 22
augusti – 10 september
Station Grön, Rättvik https://stationgrön.se/
Nyöppnade galleriet visar i sommar både fotografi, akvarell och skulptur. Här finns också ett
vegetariskt kafé.
Konsthallen Meken, Smedjebacken www.mekensmedjebacken.se
Någonting är på gång – I händerna på konstnärerna, 13 juni – 16 augusti
Arkivhuset, Smedjebacken www.arkivhuset.net
Väggmålning av IRON, invigning juni

Kontaktuppgifter och utskick
Vi har skickat detta till just dig eftersom vi har uppgift om att du som tjänsteperson, politiker,
arrangör eller yrkesverksam inom bild- och formområdet har nytta av denna information. Meddela
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oss om du inte längre vill ha information av den här typen från Bild och form, Region Dalarna eller om
du har någon kollega som vi ska lägga till i vår kontaktlista. För att kunna nå dig med dessa utskick
har vi din e-postadress registrerad i vårt system. Dina personuppgifter blir aldrig tillgängliga för tredje
part. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Uppgifterna sparas så
länge du vill få våra utskick.
Vänligaste hälsningar bild- och formkonsulenterna
Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se
Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Bild och form, Region Dalarna

