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Gröna vinterhälsningar från Bild och form, Region Dalarna
I skrivandets stund är det fortfarande barmark i nästan hela Dalarna när vi kliver i årets sista månad.
Ett annorlunda år, fyllt med oro och ovisshet lider mot sitt slut. Men också ett år av möjligheter och
positiv utveckling i vissa avseenden. Vi har testat nya arbetssätt och tar med oss dessa erfarenheter
in i det fortsatta arbetet efter pandemin. Mycket verksamhet har fått flytta ut på internet och vi har
börjat fundera på vad det är för en plats egentligen, internet. Vår medarbetare Camilla Nyman är
tjänstledig under ett par månader för att handlägga Kulturrådets krisstöd till kulturen. Det innebär
att vi har fått lägga en liten del av vår verksamhet på paus men å andra sidan får vi in nya perspektiv
och kunskap om hur andra verksamheter arbetar och en nulägesrapport om hur det ser ut för
kulturen runt om i landet.
Sist i nyhetsbrevet som en bilaga, för att enkelt kunna separeras från övrig info, ligger en lista på
länkar till Coronarelaterad information från myndigheter, intresseorganisationer, Region Dalarna mfl.
Vi har skickat ut den tidigare men tyvärr har den i allra högsta grad aktualiserats igen.

Samtidskonstens framtid i Dalarna
Som vi berättat om tidigare kommer samtidskonsten i länet vara i fokus i en serie konstpolitiska
samtal i vår. Med stöd av Statens konstråd bjuds konstaktörer, politiker, tjänstepersoner och
representanter för konstlivet in att gemensamt reflektera om samtidskonstens förutsättningar och
möjligheter i samtid och framtid. Statens konstråd står för processledning och liknande processer har
tidigare genomförts i både Sörmlands, Gävleborgs, Örebro och Hallands län. Syftet är att stärka
samtidskonsten i länet, stimulera samverkan, utveckling samt ge ett bra underlag inför arbetet nästa
kultur- och bildningsplan. En planeringsgrupp bestående av olika konstaktörer är redan i full gång
med att smida planerna. 3-4 samtal planeras med start i slutet av februari. Håll utkik i våra kanaler!
Statens konstråd är en nationell myndighet vars främsta uppgift är att arbeta med konst i offentliga
miljöer och i förlängningen de demokratiska samtal som det innebär och kräver.
www.statenskonstrad.se/

Öppna föreläsningar Gestaltad Livsmiljö
Bild och form i samarbete med Dalarnas Arkitektråd och Högskolan Dalarna har under hösten
genomfört en termin av kursen Gestaltad Livsmiljö 15 hp. Eftersom Coronasituationen gjort att alla
föreläsningar även erbjuds via zoom, kommer dessa föreläsningar på vårterminen vara öppna för
allmänheten, men utan att ge studiepoäng. Mer information om detta kommer att finnas på både
Region Dalarnas och Högskolan Dalarnas hemsida inom kort.
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Ny omgång av hemmaresidens!
Bild och form erbjuder yrkesverksamma inom bild- och
formområdet att ansöka om residens 2021. Totalt erbjuds
sju residens à 20 000 kr. Satsningen finansieras genom extra
medel från Kulturrådet som fördelats ut till regionerna på
grund av covid-19. Detta är en andra omgång av
hemmaresidens, en första omgång utlystes i juni 2020.
Residenset ska ge möjlighet att utveckla och fördjupa något
inom sin profession t ex en idé, tematik eller teknik och ska
äga rum hemma alternativt i en närbelägen ateljé, studio,
verkstad eller utomhus.
Professionella yrkesverksamma inom bild- och formområdet (t ex konst, design, arkitektur,
konsthantverk, illustration) kan söka. Det är också möjligt att söka som konstnärsgrupp/förening av
professionella konstnärer. En ansökan avser då ett residens à 20 000 kr för hela gruppen. Den/de
som söker ska vara skriven/skrivna i Dalarna. Endast en ansökan per person kan beaktas. Sökande
från förra utlysningen av hemmaresidens kan, och uppmuntras, till att söka igen. Dock ej de som
tidigare blivit beviljade ett hemmaresidens under 2020.
Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från beslutsdatum till och
med juli 2021. Ansökan är öppen 17 dec 2020 tom 17 jan 2021 och beslut väntas komma 1 feb 2021.
Här kommer mer info publiceras samt länk till ansökningshandlingar när dessa öppnar:
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/
Kontaktpersoner för hemmaresidenset är bild- och formkonsulenterna, kontaktuppgifter finns i
sidfoten samt i slutet av nyhetsbrevet.

[Falnande språk – ur Finnskogen]
Varmt välkommen till seminariet Genom gränsskogar och minnesfragment som avslutar den första
delen i det interregionala projektet och den konstnärliga bildningsresan Falnande språk – ur
Finnskogen. Under seminariet kommer vi att möta olika erfarenheter och perspektiv som är särskilt
kopplade till olika finnskogsmiljöer i Värmland. Men vi kommer också att få ta del av våra
residensdeltagares tankar och skisser utifrån deras geografiska förflyttning genom delar av det
skogsfinska arvet, olika bygder och historiska material i Gävleborg och Dalarna (7-11 september).
Residensdeltagare: Jasmin Daryani, Camilla Edström
Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström, Therése
Olsson
Datum: 2 december 2020
Tid: 09-16
Plats: Zoom
Föranmälan: anmäl dig här
OBS! sista anmälan är 29/11
Falnande språk – ur Finnskogen är ett residens som genomförs i samverkan mellan olika föreningar
och regionala aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmland, däribland: konst- och slöjdkonsulenterna i
respektive län, FINNSAM (Finnbygder i samverkan), Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas museum och
Torsby Finnskogscentrum i Värmland. Region Gävleborg är initiativtagare och projektleder.
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Formveckan 2020 Dalarna: En
nyfiken introduktion till SPOK
För den som missade Bild och form och Hemslöjden
Dalarnas samtal och introduktion till SPOK under
formveckan i höstas så finns den att se på Form/Design
Center Play. SPOK är en digital plattform som syftar till att
samla och sprida kunskap om lokala
tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.
https://play.formdesigncenter.com/formveckan2020/

Efterlysning av yrkesverksamma inom bild- och formområdet
Vi konsulenter skulle vilja utöka vårt kontaktnät av
yrkesverksamma inom bild- och form. Sedan lång tid
tillbaka finns ett upparbetat nätverk med många olika
yrkesverksamma, föreningar, tjänstepersoner mfl inom
bild- och formområdet, dvs konst, arkitektur, form och
design. Men det betyder verkligen inte att vi når alla eller
har koll på alla. Dalarna är ett stort län med många
kommuner. Vi tar gärna emot namn och information om
yrkesverksamma, föreningar, tjänstepersoner mfl som kan
vara intresserade av att delta i våra arrangemang, få
information från oss eller som vi kan tipsa om när vi blir
frågade om tex skapande skola eller andra projekt och
arrangemang där kompetens från bild- och formområdet
efterfrågas.
Hör av er till bild- och formkonsulenterna, kontaktuppgifter finns i sidfoten samt i slutet av
nyhetsbrevet.

Höstsalongen DalaKonst
Höstsalongen DalaKonst arrangerad av Dalarnas Konstförening
i samverkan med Falu Gruva pågår till och med den 8 januari
2021. 70 konstnärer gestaltar var och en på sitt sätt temat
Under jord i Gruvans konsthall, med fantastisk utsikt mot
Stora Stöten.
Utställningskommissarie är konstnären Marja – Leena
Sillanpää och särskilt inbjuden konstnär Kerstin Bergman.
Öppettider med reservation för förändringar på grund av
Coronapandemin:
Lördagar och söndagar 31 oktober – 20 december kl. 10 – 15.
Stängt måndag 21 – onsdag 23 december.
Stängt julafton och juldagen.
Öppet alla dagar lördag 26 december – fredag 8 januari kl. 1016 utom nyårsafton och nyårsdagen.
Gruvan tar 50:- i inträde.
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Barns tankar och berättelser om Coronaviruset
Svenskt barnbildarkivs startade i våras en
insamling med barns bilder om Corona. Bilderna
som har kommit in hittills är gjorda av barn från
förskoleålder upp till 16 år, från Skåne i söder till
Jämtland i norr. I bilderna går det bland annat
se att många barn känner oro för äldre
släktingar, de beskriver hur det ser ut på
butikshyllorna, funderar kring hur pandemin
uppstod, saknar sina fritidsaktiviteter och vet
exakt hur ett coronavirus ser ut (med tydliga
influenser från de bilder som har cirkulerat i
media). Barnen funderar, känner och vet mycket
om det som händer.
Se bifogad PDF för ytterligare information.
Mer information: www.eskilstuna.se/svensktbarnbildarkiv
Kontaktuppgifter: Karin Isaksson karin.isaksson@eskilstuna.se

Inspiration: Bild på Kulturskolan Miranda i Mora
Kulturskolan Miranda har två kvällskurser i bild för elever i åldrarna 10 - 14 år.
Kölistan till kurserna brukar vara lång. Kurstillfällena är på två timmar, och då
hinns det med både en regelrätt lektion och valfritt arbete, då eleverna kan få
råd och stöd för enskilda arbeten. Vi har möjlighet att jobba med de flesta
tekniker och material. Och de får pröva tekniker som de vanligtvis inte gör i
skolan, t ex torrnålsgravyr, screentryck och monotypi.
Ibland har vi lite längre teman eller projekt, och så här års brukar vi vara i
slutspurten för att förbereda det allra sista till bildspelet i Mirandas årliga
julshow. Men det blev ju ingen sådan. Istället har vi förärat Anders Zorn med
ett litet projekt. Han dog ju för 100 år sedan i augusti. Eleverna fick välja och
tolka ett av hans svartvita fotografier i torrnålsgravyr, akvarell eller oljefärg.
Verken ställdes ut i Mora kulturhus.
Sylvia Måsan bildlärare Kulturskolan Miranda och Noretskolan, sylvia.masan@mora.se
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Stöd till utvecklingsprojekt, Region Dalarna
Kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer kan söka stöd till utvecklingsprojekt hos
Region Dalarna. Kultur- och bildningsnämnden beslutar om vilka som får stöd. Utlysningen av medel
till utvecklingsprojekt sker en gång om året.
Utlysningsperioden för 2021 är mellan 7 januari och 3 februari.
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/stod-till-utvecklingsprojekt/

Aktuella bidrag att söka från Kulturrådet
4 januari till 7 februari 2021 är ansökningen för skapande skola öppen. Vi är gärna behjälpliga att tex
hitta yrkesverksamma inom bild- och formområdet, bolla idéer om digitala upplägg eller funderingar
kring budget osv. Vi hjälpa gärna även till att hänvisa till konsulenter inom andra kulturområden för
den som kanske tänkt skapande skola inom något annat område än bild och form.
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/
26 januari till 23 februari är ansökningen för projektbidrag bild- och formkonst öppen.
Bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar bild- och
formkonstområdet nationellt och internationellt. Vi är gärna med som bollplank eller hjälper till att
tex hitta samverkansparter för den som vill det.
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/projektbidrag-bild-och-form/
Kulturrådets alla bidrag
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/

Aktuella bidrag och residens från Konstnärsnämnden
Residens/bidrag för yrkesverksamma inom bild och form samt ansökningsperiod:
Residens i New York
15 okt - 3 dec 2020
Residens i Johannesburg
15 okt - 3 dec 2020
Internationellt utbyte och resebidrag
16 sep - 3 dec 2020
Residens i Stockholm
11 jan - 18 feb 2021
Gästbostad i Paris
11 jan - 18 feb 2021
Utlandsresidens Berlin Bethanien
11 jan - 18 feb 2021
Utlandsresidens Berlin HF-Institute
11 jan - 18 feb 2021
Utlandsresidens Helsingfors
11 jan - 18 feb 2021
Utlandsresidens London
11 jan - 18 feb 2021
Internationellt utbyte och resebidrag
4 dec - 25 feb 2021
Assistentstipendium
26 apr - 26 maj 2021
Internationellt utbyte och resebidrag
26 feb - 2 juni 2021
Alla stipendier bidrag att söka från Konstnärsnämnden
https://www.konstnarsnamnden.se/Stipendier
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Tips!
Konferenser, utställningar, nya rapporter mm
2 dec
Falnande språk – ur Finnskogen, seminarie
https://www.trippus.se/web/registration/Regi
stration.aspx?view=registration&idcategory=A
B0ILBDGJpSKezyBIcGjTZjqBJRiBcAC6FIVK_eZa2
lZUzPQaGRU-oXgJ1PU6BqUuvK8uktacuw&ln=swe
OBS! Sista anmälan 29 nov för deltagande i
seminariet
2-3 (4) dec
Statens Konstråd, konferens
Vad händer när lokala konstaktörer initierar
offentliga konstprojekt?
https://statenskonstrad.se/events/vadhander-nar-lokala-konstaktorer-initieraroffentliga-konstprojekt/
4 dec 2020
Samtidsarenan, samtal/saminarie
Samtal utifrån olika samhällsperspektiv om vår
samtids utmaningar och möjligheter.
https://www.samtidsarenan.se/?utm_term=0
_a51c5dcdd9-e5ff486521-64102187
9 dec 2020
Statens konstråd, seminarie
Minne och framtid – Breddat berättande för
offentlig konst
https://statenskonstrad.se/events/minne-ochframtid-breddat-berattande-for-offentligkonst/

11 dec 2020
N U A N- National Urban Art Network 2020,
konferens
https://zoom.us/meeting/register/tJEldOypqD
kuHNLR2ZETbyebQmdpRCnYLXKZ
OBS! sista anmälan 1 dec för deltagare i
konferensen
15 dec 2020
ArkDes, konferens
Digital forskningskonferens: Nästan historia
(forskningskonferens om arkitektur)
https://arkdes.se/arkdes_kalender/digitalforskningskonferens-nastan-historia/
19 jan 2021
ArkDes, seminarie
Gestaltad livsmiljö som möjliggörare
https://arkdes.se/arkdes-thinktank/gestaltadlivsmiljo2020/gestaltadlivsmiljo-som-mojliggorare/
10 -12 feb 2021
Folk och Kultur, konvent
Folk och Kultur ställer om till ett digitalt
konvent.
https://folkochkultur.se/folk-och-kultur-2021/

För dig som arbetar med Gestaltad livsmiljö har ArkDes nu samlat (alla) verktyg som de ansvariga
myndigheterna hittills publicerat.
https://arkdes.se/digitala-verktyg-inom-gestaltad-livsmiljo/
I höstas kom en uppföljning av politiken för Gestaltad livsmiljö 2020. Den finns att läsa och hämta
här: https://arkdes.se/med-manniskan-i-fokus/
Statens konstråd har 2018-2020 haft i uppdrag att verka för stärkt kunskapsutveckling inom området
offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Detta har bla resulterat i en rapport.
https://statenskonstrad.se/vara-uppdrag/kunskapsnav-offentlig-konst/
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Utställningar i Dalarna
OBS! Just nu råder beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas län för att bromsa smittspridningen av
Covid 19. Tänk på att följa rådande restriktioner samt att det kan vara förändrade öppettider.

Grottan Medborgarhuset, Vansbro
24 nov - 1 dec
Julsalong föreningen Färg och Form
https://vansbro.se/arkiv/evenemang/evenem
ang/julsalong.5.58adfc16e44ee94415995d.ht
ml?sv.12.2a0514cf167c6092224a0871.route=/
currentid&sv.target=12.2a0514cf167c6092224a0871
Grön station, Rättvik
24 okt – 8 dec
Lena Karlén, Susanne Martinelle och Per
Karlén
Tankar i bild, text och textil
https://xn--stationgrn-mcb.se/galleri/
Wallénhallen, Leksands folkhögskola
4 – 13 dec (dygnet runt den)
Årets julmarknad blir istället JULSKYLTNING!
Köp handgjorda julklappar skapade av de
studerande på utbildningarna bokbinderi,
design, keramisk form, metall och kreativt
entreprenörskap.
https://leksand.fhsk.se/2020/11/24/julskyltni
ng-2020/
BoMo, Borlänge
29 november - 21 december 2020
Arne Fredriksson
”Mollstämd Dur”
https://www.borlange.se/uppleva-ochgora/kultur/museer-gallerier-ochkonst/borlange-modern
Avesta biblioteks Konsthall
13 nov – 6 jan
En minnesutställning av Rune Jonsson 1932 2010
https://avesta.se/-/evenemang/uppleva-ochgora/minnesutstallning-av-fotografen-runejonsson/
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Gruvans Konsthall, Falun
20 okt – 8 jan
Höstsalongen DalaKonst
http://dalarnaskonstforening.se/
@bestfriendsshowroom (Gammelvägen 16
Falun)
1 dec –
#postcardsizeexhibition
www.instagram.com/bestfriendsshowroom/
Galleri Svarta Gran, Borlänge
12 dec — 16 jan
Kristina Skantze
https://www.svartagran.com/utstaumlllningar
.html
Rättviks kulturhus
24 okt – 17 jan
Jordi Arkö Vs Jordi Arkö
https://rattvikskulturhus.se/web/arena/konst
hall
Galleri Hörnan, Falun
8 okt – 18 jan
Samuel Åhlman
Lake View
https://www.falun.se/gora-uppleva/kultur/museer-och-konst/gallerihornan.html
Mentalvårdsmuseets pop-up, Säter
Öppet dygnet runt
Föremål ur museets samlingar.
Skyltfönstersutställning i centrala Säter
https://www.regiondalarna.se/mentalvardsm
useet/
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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
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.
Äldre nyhetsbrev finns publicerade Bild och forms hemsida:
https://www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/
Vänligaste hälsningar bild- och formkonsulenterna
Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se
Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Bild och form, Region Dalarna
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Coronarelaterad info
Stöd och information med anledning av Coronaviruset Covid-19
Samlad information från Region Dalarna, bla det stöd som finns för kulturutövare mfl
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/kultur-och-bildning/stod-till-kulturutovare-varsverksamhet-paverkas-av-covid-19/
Samlad information från Länsstyrelsen med bla länkar till olika myndigheter om kan ge stöd och
information
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/samhalle/krisberedskap/information-omcoronaviruset.html#0

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/
Samlad krisinformation från flera myndigheter
https://www.krisinformation.se/
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:
https://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.
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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