
AKTUELLT FRÅN KONSULENTERNA

KUNSKAPSNAV OFFENTLIG KONST 
– Seminarium om upphandling av konst, 25 september
Dags för seminariedag 2 av 3 inom ramen för Statens konstråds satsning Kunskapsnav 
offentlig konst. Politiker och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad, näringsliv, utveckling 
och kultur från länets alla kommuner bjuds in till en heldag med tema upphandling av konst. 
Förmiddagen är även öppen för konstnärer och andra intresserade. Anmälan senast 18 sept. 
Sista seminariet kommer äga rum i Ludvika 29 november. Satsningen är en del av reger-
ingens politik för gestaltad livsmiljö www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/01/
politik-for-gestaltad-livsmiljo/
www.statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst

Höstlig bild- och formrapport 
från konsulenterna

Nu är vi tillbaka från semestrarna. 
Sedan årsskiftet arbetar vi alltså med att främja och stödja bild- och formområdet. 
Förutom konsten innefattar detta också arkitektur, form och design. Vi jobbar på att 
successivt utveckla vår nya webb. På sikt hoppas vi den ska utgöra en viktig resursbank 
för våra samverkansparter. www.regiondalarna.se/plus/kultur/bild-och-form-dalarna/ 

Här kommer en liten sammanställning över vad som är på gång just nu.

OMVÄRLDSBEVAKA MED OSS! 
Armkroksresa Samtidskonstdagarna 1–3 oktober 
Södertälje/Gnesta
Ett litet Dalagäng sänds på uppdrag att delta i årets samtidskonst-
dagar 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://staten-
skonstrad.se/events/konferens-samtidskonstdagarna-2019/ 
Ansök om armkroksuppdraget senast 15 september här: 
https://forms.gle/zHN3bn6FFjoWCUZS9

DALARNAS EGEN FORMVECKA – tredje året 
3–13 oktober
Formveckan arrangeras av Svensk Form Dalarna i syfte att väcka 
intresse och skapa möten runt hantverk, form, design och arkitektur. 
Formveckan är späckad med program med alltifrån öppna ateljéer, 
utställningar, workshops etc. Formveckan inleds 3 oktober med en 
heldag arrangerad av Dalarnas arkitekturråd med besök av bland 
annat riksarkitekten Helena Bjarnegård som inviger formveckan. 
8 oktober arrangerar Bild och form en späckad eftermiddag 
om makt och egenmakt inom designbranschen tillsammans med 
Omforma. Håll utkik efter programmet eller anmäl intresse en egen 
programpunkt. 
www.boverket.se/sv/samhallsplaneringarkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/riksarkitekten
www.omforma.se
www.formveckan.com

NYTT VIDEOGUDPROGRAM UTE NU
Just nu visas videokonst på 15 visningsstationer runt om i Dalarna, 
Gävleborg och Uppsala län. Höstens program, som har kurerats 
av Kultur Gävleborg, har temat Lek. Programmet har många olika 
ingångar i lekens värld såsom barndom och fantasi men också 
leken som social konstruktion samt dess dubbelhet i att utveckla och 
cementera roller. 
www.videogud.se

PÅMINNELSE: 
Höstens länskulturdag barn och unga 23 oktober
Länskulturverksamheterna bjuder in länets kommuner och andra 
kulturarrangörer till höstens kulturdag i Falun 23 oktober i Falun. 
Dagens fokus är kultur för, av och med barn och unga. Håll utkik 
efter inbjudan!

ANNAT AKTUELLT!
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 just nu på bild- och formfronten i länet.

Fram till 15 september visas Jubilariens val på Meken i  Smedjebacken. 
www.mekensmedjebacken.se 

Lördagen 14 september kl 13 är det vernissage på Borlänge Modern med anled-
ning av höstens utställning XL Medverkande konstnärer är Maria Backman, Annica 
Einarson, Christina Göthesson, Andréa Hösel, Katarina Warrenstein. 
www.borlangemodern.se

På Galleri SE Konst i Falun visas Henrik Olssons måleri fram till 21 oktober. Senare 
i oktober kommer galleriet visa masker av Arne Högsander. I samband med det anordnas 
en maskworkshop. Det finns ett fåtal platser kvar på denna workshop. Se facebook för 
aktuellt program och mer info om detta.  www.gallerisekonst.se

Samma dag öppnar Rättviks konsthall en utställning med måleri av Karin Broos. 
Utställningen pågår till 20 oktober. 
www.rattvikskulturhus.se/web/arena/konsthall

På Svarta Gran i Borlänge pågår fortfarande den uppmärksammade utställningen ”Ner 
med allt! Åt helvete med kungen, fosterlandet och kulturen” med Peter Johansson. 
13 oktober öppnar en utställning med Elisabeth Billander. www.svartagran.com

Genom bland annat Kulturrådet kan bild- och formaktörer söka medel. 
17 september är deadline för flera av dessa bidrag. 
www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/

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 Dalarna eller om du har någon kollega som vi ska lägga till i vår 
kontaktlista. 

Höstligaste hälsningar från 
Camilla Nyman och Emelie Lilja
Bild och form Dalarna

Masha Krasnova-Shabaeva, Videogud

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/


