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Glad sommar från Bild och form!
Man skulle kunna tro att efter vårt förra nyhetsbrev som var av mastodontkaraktär att vi inte har
något mer att förmedla på ett tag. Men det händer grejer och här kommer lite saker som vi gärna vill
skicka vidare innan alla semestrar drar igång på riktigt. Och med det vill vi också önska alla en riktigt
fin och trevlig sommar!
Sprid gärna nyhetsbrevet och om du är osäker på om du är med i våra listor men gärna vill ha
nyhetsbrevet så hör av dig till oss så ser vi till att du kommer med!

Hemmaresidens 2020
I början av juni gick vi ut med en utlysning av ett hemmaresidens för yrkesverksamma inom bild- och
formområdet i Dalarna. Beslut om vilka som beviljats residenset meddelades den 29 juni och de som
beviljades ett residens är Marieta Toneva, Lisa Hellrup, Gabriel Jonsson, Anna Linnea Liljeholm och
Fredrik Svensson.
www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/fem-dalakonstnarer-farhemmaresidens--en-satsning-till-foljd-av-covid-19/

Samtidskonstens framtid i Dalarna
Med stöd av Statens konstråd kommer vi under våren 2021 bjuda in regionala konstaktörer, politiker,
tjänstepersoner och representanter för konstlivet för en serie samtal om samtidskonstens regionala
utveckling. Planeringen inför detta sker under hösten. Syftet är att stimulera samverkan, utveckling
samt ge ett bra underlag inför arbetet nästa kultur- och bildningsplan.

Samtalsledarutbildning 29-30 augusti
ABF Södra Östra Dalarna har tillsammans med Falun stadsbibliotek, Bild och Form och Skådebanan,
via finansiering av socialstyrelsen, ännu en gång glädjen att erbjuda dig en grundläggande
samtalsledarutbildning – med filosofi som grund.
www.abf.se/arrangemang/dalarnas-lan/sater/religion-psykologi-pedagogik/inbjudan-tillsamtalsledarutbildning-29-30-augusti-2020/
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Universitetsutbildning i Gestaltad livsmiljö på Högskolan Dalarna
Bild och form i Region Dalarna, Dalarnas Arkitekturråd och Högskolan Dalarna samarbetar i
uppstarten av Sveriges första högskolekurs i Gestaltad Livsmiljö. Kursen ger en beskrivning av den
aktuella nationella arkitektur-, form- och designpolitiken Gestaltad livsmiljö och dess förankring i
globala och nationella hållbarhetsmål och strategier, samt ger möjlighet till att översätta detta till
regionala och lokala strategier med utgångspunkt i behov och ramar för människa och miljö. Kursen
ska gå två dagar i månaden under höstterminen 2020 och vårterminen 2021, så att man ska kunna gå
kursen även om man har ett heltidsarbete. Anmälan är öppen och gör via Högskolan Dalarna eller
antagning.se, följ länken nedan.
www.du.se/sv/Utbildning/kurser/kurs/?code=GSQ2H7
www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/sveriges-forsta-hogskoleutbildning-igestaltad-livsmiljo-startar-i-dalarna-i-host/

Månadens konstverk
Konstarkivet, en del av Bild och form, har påbörjat en satsning för att belysa olika konstnärer
och/eller verk i sina samlingar. Detta går att se och läsa om här:
www.regiondalarna.se/om-regionen/konsten-i-vara-lokaler/manadens-konstverk/

Utställningar
Tyvärr missade vi att tipsa om Borlänge
Moderns utställning med Marieta Toneva i
förra nyhetsbrevet. Utställningen öppnade
den 27 juni och pågår till 25 juli. Marieta
Toneva är även en av de som blivit beviljad
ett hemmaresidens så om du är nyfiken på
hennes konstnärskap så finns en fin chans
att ta del av det nu.
Kommande utställning är Erika Nordqvist 11
juli -22 augusti.
www.borlangemodern.se

Om du har tips på utställningar så hör gärna
av dig till oss, i så god tid som möjligt, då
våra nyhetsbrev kommer ut sporadiskt allt
eftersom det finns nyheter och dyl
information att förmedla.
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Residens Falnande språk - ur Finnskogen i
Gävleborg, Dalarna och Värmland
Falnande språk - ur Finnskogen som
Region Gävleborg driver i samverkan med
oss bild- och formkonsulenter i Region
Dalarna samt Värmlands motsvarighet har
beviljat fem residens. Det är Jasmin
Daryanis, Camilla Edström Ödemark,
Therése Olsson, Malin Lin Nordström och
Pia Högman. Det kommer att vara flera
spännande publika programpunkter under
residensets gång bla ett uppstartsseminarium den 17 augusti, se länk nedan. Så följ gärna bloggen
och eller hämta information från Gävleborg kulturs websida.
www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/konst/utstallningar-ochkonstprojekt/konstprojekt/aktuella-konstprojekt/falnande-sprak/seminarium-passager-och-spar-ifinnskogen/
www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/konst/utstallningar-ochkonstprojekt/konstprojekt/aktuella-konstprojekt/falnande-sprak/
www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/konst/utstallningar-ochkonstprojekt/konstprojekt/aktuella-konstprojekt/falnande-sprak/residensdeltagare--konstnarspresentationer/
falnandesprak.wordpress.com/

Shout out – Open call – Residens i Jokkmokk
Plats: Samernas utbildningscentrum, Jokkmokk
Tid för Residens: 26 oktober – 22 november 2020
Välkommen till Jokkmokk, en stad norr om polcirkeln i arktiska Sverige och Sápmi. Vi erbjuder i höst
ett researchbaserat residens för bild- och formkonstnärer.
www.swedishlaplandair.se/open-calls/open-call-jokkmokk-2020-44542222
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Digitala konferenser mm i höst
Vi vill också tipsa om några digitala konferenser som är konstandsfria, eller med låg anmälningsavgift,
som kommer att ske i höst samt några arrangemang som kommer att ske här i Dalarna. Se mer info
och anmälningsförfarande i de respektive länkarna.
17-21 augusti
Well-being residency think thank
Well-being Residencies: methodology and experience
https://www.wellbeingresidency.net/publication/conference-august-2020-44473670
19-20 augusti
Linnéuniversitet
Art - What is it good for? Education, mediation, criticism
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/art---what-is-it-good-for/
1-2 september
Form/Design Center
Arkitekturdagar 2020
https://www.formdesigncenter.com/program/arkitekturdagar-2020/
3 september
ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd
Gestaltad livsmiljö 2020
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/gestaltadlivsmiljo2020/
7 september
Kultur i väst mfl
Vem syns och vem ser? – webbinarium kring konstpedagogik
https://www.kulturivast.se/samtida-konst-arkitektur-form-och-design/vem-syns-och-vem-serwebbinarium-kring-konstpedagogik-7
30 september
Konst i Bleking
Konst och gestaltad livsmiljö
http://www.konstiblekinge.se/2020/06/23/konstochgestaltadlivsmiljo/
5-11 oktober OBS eventuellt delvis digital och lokalt!
Svensk form Dalarna mfl
Formveckan Dalarna
http://www.formveckan.com/
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7-9 oktober OBS ej digital men lokalt!
Borlänge kommun, ByggDialog Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna
Arkitekturdagarna i Borlänge
https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/why-woodnt-you/

21-23 oktober
Statens konstråd 2020
Samtidskonstdagarna
https://statenskonstrad.se/events/konferens-samtidskonstdagarna-2020/
10 november OBS flyttad till april 2021
Svenska vävakademin, Alice Lund textilier mfl
Rum för textil konst
http://svenskavavakademin.se/
24-25 november OBS ej digital men gratis!
Kultur i Halland
Nationell nätverksträff för konstnärliga residens
https://www.regionhalland.se/kulturarrangemang/nationell-natverkstraff-for-konstnarliga-residens/

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.
Vänligaste hälsningar bild- och formkonsulenterna
Camilla Nyman camilla.nyman@regiondalarna.se
Emelie Lilja emelie.lilja@regiondalarna.se
Bild och form, Region Dalarna

