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Glad sommar!

önskar bild- och formkonsulenterna
Semestern närmar sig med stormsteg. Hos oss konsulenter på Bild och form
Dalarna har det varit en händelserik vår. Vårt uppdrag har utökats till att förutom
konsten, även innefatta arkitektur, form och design.
EMELIE HAR BÖRJAT

Emelie Lilja, bild- och formkonsulent

och vi är sedan snart fyra
månader tillbaka två konsulenter på plats med uppdrag
att stödja, främja och utveckla dessa områden. Vårt fokus
under våren har varit att träffa olika regionala aktörer
inom vårt fält och inventera behov i relation till vårt nya
uppdrag. Förutom detta har vi även följt avrundningen
av det treåriga kulturrådsprojektet Arkitektur, form och
design (rapport kommer efter sommaren) samt tittat
både framåt och bakåt utifrån andra större samarbeten
och projekt vi varit inne i såsom Borlänge modern och
Demografikprojektet. Vi har också spanat extra på www.
regeringen.se/informationsmaterial/2019/01/politik-forgestaltad-livsmiljo/ dvs Politik för gestaltad livsmiljö. Vi
hoppas att allt detta sammantaget kommer leda till bra
och givande samverkan framöver.

ARMKROKSRESA SAMTIDSKONST
DAGARNA 1–3 OKTOBER
Södertälje/Gnesta
Ett litet Dalagäng sänds på uppdrag att delta i årets
samtidskonstdagar arrangerade av Statens konstråd. I
år går dessa av stapeln i Södertälje/Gnesta. Dagarna
invigs eftermiddagen 1 oktober och pågår sedan i två
heldagar. Temat för året är ”Hållbar/töjbar” och handlar
om konstorganisationers möjligheter och utmaningar
både vad gäller socioekonomisk, politisk och miljömässig
hållbarhet.
Vi hoppas att några spanare ska åka tillsammans
med en bild- och formkonsulent för att hämta hem
kunskap och inspiration till länet. Resa och eventuell
logi betalas av Region Dalarna. Spaningen sprids
vidare på överenskommet sätt efter hemkomst. Denna
armkroksresa riktar sig till tjänstepersoner, politiker, pedagoger, konstnärer, studerande eller dylikt
inom bild- och formområdet. Mer om konferensen
finns att läsa på https://statenskonstrad.se/events/
konferens-samtidskonstdagarna-2019/
Ansök om armkroksuppdraget tidig höst, mer info
kommer på vår webb: www.regiondalarna.se/plus/kultur/
bild-och-form-dalarna/
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KUNSKAPSNAV OFFENTLIG KONST
– OM UPPHANDLING 25 SEPT
Som vi berättat om tidigare pågår nu Kunskapsnav
offentlig konst, en nationell satsning för att öka
kunskapen om och arbetsprocesserna runt offentlig
konst. Statens konstråd som ansvarar för detta, samarbetar med ett antal kommuner (Ludvika, Borlänge och
Falun) runt om i landet. Med anledning av detta bjuder
vi tillsammans med dem in politiker och tjänstepersoner
inom samhällsbyggnad, näringsliv, utveckling och kultur
från länets alla kommuner in till sammanlagt tre dagar
med föreläsningar på temat offentlig konst. Även konstnärer, verksamma inom privata näringslivet och studenter
och andra intresserade är välkomna. Flera av er deltog
vid första tillfället 12 juni. Andra tillfället är 25 september
i Mellanrummet vid Borlänge Modern. Vi hoppas att ni i
kommunerna tar era kollegor från andra sektorer i hand
och kommer tillsammans till denna föreläsning.

FORMVECKAN DALARNA
3–13 oktober

KUNSKAPSNAV
OFFENTLIG KONST
– om upphandling 25 sept

FORMVECKAN DALARNA 3–13 OKTOBER
Svensk form Dalarna planerar nu tillsammans med oss
på Bild och form årets formvecka, den tredje i raden.
Syftet med formveckan är att mötas, samtala och lyfta
fram länets kreativitet inom området arkitektur, form
och design. Formveckan kommer innehålla ett gediget
program av föreläsningar, evenemang. I år får vi bland
annat besök av Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård.
Här kommer du så småningom hitta mer info om höstens
formvecka: www.formveckan.com

LÄNSKULTURDAG
BARN OCH UNGA 23 OKTOBER
I vanlig ordning arrangerar länskulturverksamheterna en
särskild kulturdag med fokus på kultur för, av och med
barn och unga. Dagen går som vanligt av stapeln i Falun.
Inbjudna att delta denna dag är länets alla kommuner
och arrangörer av barn- och ungakultur såsom ansvariga
inom både kultur och skola/förskola men också elev
kulturombud. Mer info kommer efter sommaren men
notera i 23 oktober i kalendern redan nu!
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VILKEN KONSTIG SOMMAR!
Vi hoppas att vi återkommande ska kunna tipsa om aktuella händelser inom vårt område.
Så – håll oss uppdaterade om vad som händer och som kan vara av regionalt intresse. Här är lite
av allt det som händer i sommar på konstfronten i länet.
VIA DALARNA ART TRAILS webb
www.dalarnaarttrail.se får du bra
koll på sommarens utställningar. Här
finns Avesta art, Konsthallen Meken
och Arkivhuset i Smedjebacken,
Borlänge modern, Galleri Svarta
gran, Magasinet, Dalarnas museum,
Konsthallen Kvarnen i Sundborn,
Hjortnäs handel Galleri, Rättviks
konsthall och Zornmuseet i Mora
representerade. De flesta av utställningarna har redan öppnat utom
Magasinet som öppnar 30 juni.
VÄSTERÅS STIFT öppnar för femte
gången kyrkorna för samtidskonst
på temat Sjätte sinnet erbjuds
besökaren en unik möjlighet till
fördjupning. I rum formade av
äldre tiders uttryck för existensens
djupaste frågor får vi möta vår tids
uttryck för livets brottning. Vilka är
de existentiella frågorna idag? Vilka
symboler väljer konstnärer för att
uttrycka hopp och mening? I Dalarna
visas samtidskonst i Vika respektive
Stjärnsunds kyrka. Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/sjattesinnet
KONSTFRÄMJANDET DALARNA har
genomfört researcharbete under
två veckor med ett antal konstnärer
kopplat till platsen Stora Hyttnäs,
där både frågor om stad/land samt
andra utmaningar för naturen och
människan står i fokus. Öppning
av sommarens utställning ”Platsen,
landskapet, konsten” fredag 28
juni kl 17-20 på Stora Hyttnäs i
Sundborn.
http://dalarna.konstframjandet.se/
aktuellt/platsen-landskapet-konsten

Bild från ”Arbete och existens”, Konsthallen Mekens sommarutställning. Del av Pernilla Norrmans verk ”Känslan av att leran sitter fast.”

I GAGNEF visas ”Timmerhuskulturen i Övre Dalarna –
husen som besjälar landskapet” i Lindberghallen och på
Ottilia Adelborgmuseet ser vi utställningen ”Gertrud och
kvinnosaken” om vägen till kvinnlig rösträtt.
http://ottiliaadelborgmuseet.se/
DET KOLLEKTIVA BRODERIVERKET Tunatapeten visas
just nu i konsthallen på Borlänge bibliotek. Arrangör:
Dalarnas hemslöjdsförbund.
www.borlange.se/uppleva-och-gora/nyheter/
tunatapeten/

