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Aktuellt från bild- och formkonsulenterna
2020-09-30
Här kommer det senaste från oss konsulenter på Bild och form. Som vanligt är det vi, Emelie Lilja och
Camilla Nyman, som författar detta oregelbundna nyhetsbrev. Trots oroliga tider arbetar vi också
vidare med att främja områdena konst, arkitektur, form och design i länet. Och det gör vi förstås i
samverkan med exempelvis kommuner, organisationer, yrkesverksamma etc – alltså många av er
som är mottagare av denna information. För er som inte vet har vi kontor tillsammans med Film i
Dalarna, Länsbibliotek och hemslöjdskonsulenterna som i dagarna flyttar in till oss på Falugatan 2 i
Falun. Här sitter också Bild och forms chef Anette Stengård.
Högaktuellt i vårt arbete är bland annat att se hur konsten och designen kan bidra till att skapa
hållbara gemensamma livsmiljöer, både ur ett ekonomiskt, socialt och klimatmässigt perspektiv. Väl
gestaltade och designade miljöer, kvalitativ offentlig konst och välfungerande arkitektur är förstås
väldigt centralt för att uppnå detta. Men konst, design och arkitektur kan också stödja metoder och
planprocesser på vägen dit. Konstnärligt utforskande, designthinking och temporär arkitektur kan till
exempel tillföra ny kunskap och fånga olika målgrupper och sektorers perspektiv vilket är A och O för
ett gott resultat. Tillsammans med kommuner och andra aktörer vill vi gärna fördjupa kunskaperna
om sådana processer, kopplade till platser i förändring. Också filosofiska samtal kan ge oss ny
kunskap genom att dela erfarenheter, skapa och utforska tillsammans. Kontakta oss om det kan vara
aktuellt för just din plats eller du vill veta mer. Och haka på föreläsning och workshop om
placemaking (se nedan). Läs också gärna mer om politik för gestaltad livsmiljö:
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/
Region Dalarna har också i uppdrag att köpa in konst och placera i regionens fastigheter och lokaler. I
samband med om- eller nybyggnationer tillförs också särskilda medel, sk procentpengar till konst.
Det är en spännande och lång resa för varje projekt där idéer och konstnärer bör involveras så tidigt
som möjligt i byggprocessen för ett bra resultat. Ansvar för konst och gestaltningar kopplade till
regionens lokaler ligger under Bild och form men håller till på Vasagatan i Falun. Sist men inte minst
hör Mentalvårdsmuseet i Säter till Bild och form. Museet förfogar också över en konstsamling. 1 nov
stänger man för att under några månader se över samlingarna och verksamhetsuppdraget i syfte
vara en angelägen plats för konst och frågor om psykisk hälsa i samtiden.
Som alla andra har vi på Bild och form pandemin att förhålla oss till. Vi tillbringar mer tid framför
skärm och mer sällan ses vi öga mot öga. Något gott detta fört med sig är dock att vi lättare och
oftare ”träffar” kollegor runt om i landet för att utbyta erfarenheter, samplanera arrangemang och
arbetsdela. Möjligheterna att ta del av spännande onlineföreläsningar har också ökat. I dessa kanaler
försöker vi dela med oss en del av det, ibland inför och ibland som en spaning efteråt.
Digitalt nätverkande & erfarenhetsutbyte mellan kommuner och Bild och form tis 20 okt 10.30-16
Runt om i länets kommuner finns samordnare och ansvariga för kultur med ett brett uppdrag,
begränsade resurser och obegränsade möjligheter inom ramen för offentlig förvaltning. Vi
konsulenter vill stödja dem att utbyta erfarenheter men också passa på att lyssna in behov och
utmaningar inom bild- och formområdet för framtida satsningar. Ett tillfälle att dela och sprida info
till varandra, undersöka viktiga frågor tillsammans och se hur vi kan vara ett stöd till varandra
framöver. I anslutning till programmet öppnar vi upp för en liten digital kultursekreterarträff för
kollegialt utbyte även utanför bild- och formområdet. Hör av dig till camilla.nyman@regiondalarna.se

om du har särskilda frågor vi ska göra plats för eller om du vill vara med och planera inför träffen
tillsammans med oss. Program och inbjudan kommer inom kort. Inspirationsföreläsningen (se nedan)
är en del av programmet men också öppet för andra att ta del av.
Inspirationsföreläsning om kreativa designprocesser, tis 20 okt 10.30 – 12.00
Pernilla Ankarberg från Ahaaa Designstudio, som skapar produkter och platser av, med, för barn och
unga, ger en föreläsningar i kreativa designprocesser och hur dessa kan användas som motor för
delaktighet och inflytande och i tex skapande skola projekt. Läs mer om Pernilla Ankarberg här:
https://www.attagasinprocess.se/ Föreläsningen är webbaserad. Anmälan till
emelie.lilja@regiondalarna.se. Föreläsningen är en del i programmet för dialogträffen med
kommuner (se föregående punkt) men också öppet för andra.
Högskolekurs Gestaltad livsmiljö
Bild och form är tillsammans med Dalarnas arkitekturråd involverade i Högskolan Dalarnas kurs i
Gestaltad livsmiljö (15 hp) som startade i augusti i år. Studiefarten är 25 % och pågår under hela
läsåret. 40 yrkesverksamma inom design, arkitektur, planering, arkivarie, konst, länsstyrelser,
ingenjör och innovation inom kultursektorn, följer kursen. Målet är att öka förståelsen för den
gestaltade livsmiljöns betydelse för ett gott vardagsliv och samt hur den hanteras i
samhällsbyggandets processer.
Formveckan Dalarna 2020, 2-11 oktober
För fjärde året i rad arrangeras Formveckan Dalarna. Svensk form Dalarna vill samla och synliggöra
den kreativitet som finns i hela länet under en vecka: form, design, arkitektur och hantverk i det lilla
eller stora. Målet är att en intresserad allmänhet, oberoende av ålder, kön och bakgrund ska
upptäcka och utforska formområdet. För länets yrkesverksamma inom formområdet hoppas man att
evenemanget ska utgöra en mötesplats och en ny plattform att visa sitt arbete. Alla ska med! Under
formveckan arrangerar Bild och form två programpunkter (se nedan).
http://www.formveckan.com

Placemaking Dalarna föreläsning + workshop, 9 okt kl 9-12.15
Hur skapar vi framtidens attraktiva och trygga platser? Hur tar vi tillvara platsens möjligheter? Hur
bygger vi hållbara mötesplatser som människor inte vill lämna. Med anledning av Formveckan och
satsningen Stärkta bibliotek arrangerar Bild och form tillsammans med Falu stadsbibliotek digital

föreläsning och workshop på temat Placemaking. Marcus Andersson från Future Place Leadership
berättar om metoden Nordic placemaking och handleder workshop med fokus på Dalarna och
utvecklingen av platser som bibliotek, stadskärnor och byar. Programmet riktar sig särskilt mot dig
som engagerar dig i eller arbetar med stads- och samhällsplanering, bibliotek, näringslivsfrågor och
kulturutveckling, trygghetsfrågor, landsbygds- och centrumutveckling samt besöksnäring på
kommunal eller regional nivå. Anmälan senast 2 oktober via formuläret på:
https://forms.gle/6tXBacTph8cmBZH4A
En nyfiken introduktion till SPOK, 9 oktober kl.9.30-11
Region Dalarna bjuder in till en introduktion och ett samtal om SPOK – en digital plattform för
produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd
till industri. Hör projektledare Anna Gudmundsdottir berätta hur de arbetar för att etablera
plattformen och arbetsmetoden i fler regioner med syfte att skapa fler möten och förenkla
samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Idag drivs SPOK från Form/Design Center i Malmö.
Bild och forms egen Emelie Lilja samt Kattis Karlsson Hofvander, Länshemslöjdskonsulent Dalarna
deltar i efterföljande samtal där tittarna också ges möjlighet att ställa frågor. För att kunna ta del av
föreläsningen och samtalet behövs en internetuppkoppling.
Föreläsningen och samtalet kommer ej att textas eller teckentolkas men det kommer gå att ta del av
arrangemanget i efterhand via länken: https://play.formdesigncenter.com/formveckan2020/
Mer info om SPOK: https://s-p-o-k.se/sv
Borlänge arkitekturdagar 7-9 oktober – Learning from Borlänge
Borlänge kommun anordnar tillsammans med Byggdialog Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna
Borlänge arkitekturdagar. Dagarna innehåller bland annat träbyggnadskonferensen ”Why woodn’t
you?” och program under rubriken ”Samtidens arkitektur och framtidens Borlänge”. Också
föreläsningen och workshopen om Placemaking (se ovan) ingår i programmet.
https://www.borlange.se/uppleva-och-gora/evenemang/borlange-arkitekturdagar
Bild: Per José Karlén, slutgiltig bild

Takplattor
Fem konstnärer fick skissuppdrag av Region Dalarna att
göra minst ett motiv för takplatta i vårdmiljöer. Från
skissförslagen har juryn valt ut nio motiv som
konstnärerna nu arbetar vidare med. Detta skall i
slutändan resultera i sammanlagt 90 bilder att placera i
tak i behandlingsrum inom Region Dalarna.
Konstnärerna är Anna Sjons Nilsson, Per Karlén, Malin
Östberg och Stina Löfgren.

Månadens konstverk
Ta del av ett aktuellt konstverk i våra gemensamma samlingar genom ”Månadens konstverk”. Just nu
verket The Fifth Daughters (1994) av konstnärsduon Cooper & Gorfer. Verket finns placerat på Falu
Lasarett. Läs mer på
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/konsten-i-vara-lokaler/manadens-konstverk/the-fifthdaughters-2014/

VideoGUD
Videogud Retro blir det sista ordinarie höstprogrammet om fem videofilmer från gruppen bakom
Videogud. Gruppen har bestått av film- och konstkonsulenterna vid Region Gävleborg, Uppsala län
och Dalarna (GUD). Samarbetet oss emellan har pågått oavbrutet från 2006 till 2020. Genom åren
har fler än 150 kortfilmer visats från en lång rad länder -från t.ex. Finland, Japan, Kina - utöver
regionala eller nationella filmer. I höstens retroprogram finns nu en chans att återse filmer från de
olika teman, genrer och länder som tidigare har lyfts fram.
Se mer på www.videogud.se

Foto: Hans Petterson, SWECO

Avesta lasarett har fått en ny entré
Regionfastigheter har just byggt om entrén på Avesta lasarett. Här har konsten fått ta plats, både i
slutresultat och genom att konstnärerna Mia Malmlöf (de två glasväggarna) och Sören Johansson
(ljudverk) involverats tidigt i byggprocessen – ett bra exempel på tillämpning av enprocentsregeln.
Helena von Bergen har varit konstprojektledare. Arkitekt för nya entrén har varit Hans Pettersson.
Statens konstråd har överskådlig information om hur man kan arbeta med offentlig konst, både vad
gäller upphandling, finansiering och förvaltning. Läs mer här: https://statenskonstrad.se/kunskap/
Andra aktuella tips!
Kulturrådet söker just nu administrativ förstärkning för att under en period hantera stöd med
anledning av pandemin. https://www.kulturradet.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Meken Smedejebacken visar årets Ahlbäckspristagare Helene Schmitz 10 okt – 9 nov. OBS!
Föranmälan till vernissage. https://mekensmedjebacken.se/
Orsa Kulturhus visar utställningen Jordsbând Ida Lisell 10 okt – 21 nov
https://orsa.se/uppleva-och-gora/kultur-och-sevardheter/utstallningar-i-kulturhuset.html

Galleri Svarta Gran, Borlänge, visar En multipol av röster av Mira Eklund 5 sep — 10 okt. Därefter
Åsa Jungnelius, 24 okt — 28 nov. https://www.svartagran.com/

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

