
AKTUELLT FRÅN KONSULENTERNA

KUNSKAPSNAV – Seminarium om förvaltning av 
offentlig konst, 29 november Inställd!
Sista seminariedagen av tre inom ramen för Statens konstråds sats-
ning Kunskapsnav offentlig konst har temat förvaltande. Dagen ställs 
in och ersätts av en seminariedag till våren. Satsningen kunskapsnav 
är en del av regeringens politik för gestaltad livsmiljö. 
www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/01/
politik-for-gestaltad-livsmiljo/

www.statenskonstrad.se/utveckla-konsten/
kunskapsnav-offentlig-konst

Senhöst med bild- och formrapport 
från konsulenterna
Hösten har gått fort och vi närmar oss advent. Här kommer en liten rapport om vad som händer hos oss just nu. 

Nu närmast vill vi välkomna er till Glöggmingel på vårt kontor Falugatan 2
torsdagen 28 november kl 14–17. Vi på Bild och form bjuder tillsammans med 
Länsbibliotek och Film i Dalarna på glögg och pepparkakor. Dessutom öppnar vi upp 
ett mysigt bokcafé och underhållande filmtipspromenad under minglet. 
Varmt välkomna! 

RAPPORT FRÅN FORMVECKAN
I oktober arrangerade Svensk form 
Dalarna årets Formvecka tillsammans med 
aktörer runt om i hela länet. Bild och form 
arrangerade en dag för yrkesverksamma 
designers om maktstrukturer och nätverk i 
designbranschen tillsammans med www.
omforma.org. Är du designer men missade 
info om denna dag så kontakta oss så vi vet 
att du finns och kan skicka info till dig vid 
kommande evenemang.  Tillsammans med 
Dalarnas arkitekturråd arrangerade vi en 
dag om att förnya och förvalta. Riksarkitekt 
Helena Bjarnegård invigde och föreläste. 
Hela dagen finns dokumenterad genom film 
som går att se på www.byggdialogdalarna.
se/full-fart-med-arkitekturradet/

SAMHÄLLSUTVECKLING OCH MÖTEN 
genom konst och filosofiska samtal
I samarbete med Falu stadsbibliotek och ABF prövar vi nu att låta 
grupper av pensionärer på Bjursås bibliotek delta i filosofiska samtal 
om livet samtiden och framtiden. Detta skall utmynna i ett fysiskt 
och/eller konstnärligt möte med elever i åk 7 på den närliggande 
skolan. Detta är ett första led i ett mer omfattande undersökande 
av hur konst, kultur och filosofiska samtal kan stärka metoder för 
delaktighet i formandet av ett hållbart samhälle och som vi började 
undersöka i Demografikprojketet 2018. 
www.boverket.se/sv/samhallsplanering/
arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo

HELGKURS – Leda filosofiska samtal
För att etablera förutsättningar för återkommande angelägna 
samtal, t ex i form av filosoficafeer på bibliotek runt om i länet 
erbjuder ABF en helgkurs 14–15 december för dig som är nyfiken 
på att leda filosofiska samtal. Kursen är kostnadsfri men anmälan 
bindande och platserna begränsade. www.abf.se/arrange-
mang/dalarnas-lan/falun/religion-psykologi-pedagogik/
utbildningshelg--att-leda-det-filosofiska-samtalet/

Camilla Nyman, bild- och formkonsulent
Telefon: 072-561 65 13
E-post: camilla.nyman@regiondalarna.se

Emelie Lilja, bild- och formkonsulent
Telefon: 072-083 22 06
E-post: emelie.lilja@regiondalarna.se

Bild och form Dalarna
www.regiondalarna.se/plus/
kultur/bild-och-form-dalarna/

SKAPANDE SKOLA OCH FÖRSKOLA
Det är hög tid för er i kommunerna att börja tänka på Skapande 
skola inför läsåret 2020/2021. Ansökan är öppen 7 januari – 4 
februari. Detta bidrag skall integrera konst och kultur i förskolan och 
grundskolan på lång sikt samt bidra till att barn får större möjlig-
heter till eget skapande genom professionell kultur. Vi är gärna ert 
bollplank inom bild- och formområdet, till exempel genom att hjälpa 
er att hitta aktörer och projekt att arbeta med. Vid nätverksträffen i 
Rättvik i maj framkom flera kommungemensamma intresseområden, 
bland annat inom arkitektur, ungas röster i det offentliga rummet, 
lokalt kulturarv. Flera av dessa områden är särskilt angeläget 
för oss att stödja extra då det ingår i vårt uppdrag om Politik för 
gestaltad livsmiljö och rör frågor som framkom under arbetet med 
Demografikprojektet 2018. Briefa oss gärna om era behov och 
tankar här så kanske vi kan hitta synergier genom samverkan över 
kommungränserna!
www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

TRE KONSTUPPDRAG I FALUN upphandlas nu genom 
det dynamiska inköpssystemet för offentlig gestaltning
Inom kort upphandlas tre konstuppdrag för totalt 3 miljoner till Lugnets nya badhus, genom 
avrop i det dynamiska inköpssystemet för offentlig gestaltning. Falu kommun skapar tillsam-
mans med Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen just nu ett dynamiskt inköpssystem 
för offentlig gestaltning. Fram till juni 2024 kommer konstnärer löpande att kunna ansöka om 
att få bli kvalificerade för kommande avrop vid gestaltningar. Fördelen med det så kallade 
DIS-systemet är att kvalificeringskraven för varje konstnär endast behöver kontrolleras en 
gång, och de som är anslutna till systemet får sedan automatiskt inbjudan till kommande 
uppdrag. Det är sedan upp till varje konstnär att söka de uppdrag de vill vara med att tävla 
om. Därefter kan det som vanligt bli aktuellt med inlämning av t.ex. referensuppdrag och ev. 
urval till skisstävling etc. Alla kommuner som ingår i Upphandlingscenter Falun Borlänge-re-
gionen kommer att kunna välja att ansluta sig till DIS-systemet. 

VIKTIGT: Man måste redan ha blivit godkänd i DIS-systemet när avrop görs, för att kunna 
tävla om uppdraget. 

ANSÖK SENAST 2 DECEMBER för aktuella uppdrag via länken: www.e-avrop.com/
upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=42922

OMVÄRLDSBEVAKA MED OSS! 
Armkroksresa Folk & kultur 2020
Ett litet Dalagäng sänds på uppdrag att delta och hämta hem intryck 
från 2020 års Folk och kultur som går av stapeln 5–8 februari i 
Eskilstuna. Folk och kultur är en mötesplats för konstens och kulturens 
betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen Anmäl ditt intresse 
https://forms.gle/iEZRuUNUPrQqbAVT8

www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/
bild--och-formkonsulenter/armkroksresor/

Program och mer info

https://folkochkultur.se/

ANNAT AKTUELLT!
På Dalarnas museum pågår den traditionella höstsalongen DalaKonst med verk 
av professionella konstnärer och amatörer med Dalaanknytning, arrangerad av Dalarnas 
Konstförening. Utställningskommissarien skulptören Gabriel Jonsson har utformat utställ-
ningen med utgångspunkt från temat “Det nakna”. Man kan se utställningen till och med den 
28 december på fredagar, lördagar och söndagar mellan kl. 12 och 17. Utställningen visas 
av Gabriel Jonsson söndagen den 24 november kl. 14. Alla är välkomna till museet!

På Galleri Svarta Gran har Johanna Hästö vernissage 23 november med utställ-
ningen ”Ställföreträdande folkhemskällare”. Den pågår till 18 januari. 8 februari 2020 är 
det dags för en utställning med Samuel Åhlman. Den håller på till 14 mars. 
www.svartagran.com

Ung Svensk Form är en årlig utmärkelse och en utställning som genomförs av den natio-
nella organisationen Svensk Form. Ung Svensk Form är en arena för ung svensk design i 
syfte att uppmärksamma behovet av att skapa kreativt utrymme inom designarbetet. Om att 
tro på sin idé och genomföra den. Att våga leka, pröva och undersöka fritt, utan krav på 
anpassning till marknaden. 
www.ungsvenskform.se
www.borlangemodern.se

Utställningen Ett hem pågår nu och till och med mars 2020 på Galleri Resecentrum 
i Falun. Sjundeklassare från Bjursåsskolan, Svärdsjöskolan och elever från Centrum för 
flerspråkighet har skapat egna bilder av ”hem” och tryckt på Falu konstgrafiska verkstad. 
Ett hem hette också det album med målningar från Lilla Hyttnäs i Sundborn, som Carl 
Larsson gav ut 1899. Carl och hans hustru Karin skapade tillsammans sitt hem med influ-
enser från flera olika kulturer som än idag inspirerar många människor. Utställningen är ett 
arrangemang av Falu kommun med anledning av att det i år är 100 år sedan Carl Larsson 
dog i sin etsarstuga i Falun.

Meken i Smedjebacken öppnar 14 december kl 12–16 vinterns utställning Från 
gatan. Utställningen handlar om gatukonst och det offentliga rummet. I samband med 
utställningen kommer det bli föreläsningar, workshops och film. 
www.mekensmedjebacken.se

ARMKROKSRESA

KONST-
UPPDRAG

FILOSOFISKA 
SAMTAL

Kontaktuppgifter och utskick
Vi har skickat detta till just dig eftersom vi har uppgift om att du som tjänsteperson eller politiker på kommunal eller 
regional nivå har nytta av denna information. Svara på detta mejl och berätta om det inte stämmer, 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. 

Hälsningar från 
Camilla Nyman och Emelie Lilja
Bild och form, Region Dalarna


