
Region Dalarna presenterar genom Bild och form sitt arbete och ger bakgrunden till Regionens engagemang i dessa frågor. 
Anette Stengård och Helena von Bergen 2020 05 15 Rådsmöte Dalarnas Arkitekturråd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Från och med 2019 blev vi Bild och form. Tidigare Scen Dans konst. Varför kom denna omorganisering?Enkelt kan begreppet bild och form sammanfattassom verk i två dimensioner (bilder) och tredimensioner (former).Begreppet samlar alltsåalla verk med konstnärlig avsikt från bild tillskulptur över konsthantverk och design till arkitektur.Konstnärlig avsikt, att gå in i en undersökande, analytisk process för att komma fram till vad som ska göras för att stärka kommunikationen med brukaren/ betraktaren.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Design och arkitektur formar det samhälle vi lever i och har stor betydelse för hur människor trivs i sin närmiljö. Ur ett medborgarperspektiv är detta angelägna frågor för samhällsutvecklingen och kulturlivet. Region Dalarna vill genom Bild och formskapa en långsiktig regional struktur för frågorna, skapa förutsättningar för ett kreativt och samarbetsinriktat klimat där spänningen mellan tradition och förnyelse utgör en styrka. samt arbeta för att stärka och höja statusen för arkitektur, form och designfrågorna i länet.



En strategi för design och 
arkitekturområdet skulle kunna stärka 
sektorn, öka möjligheten för direktdialog 
samt bidra till att uppfylla de 
kulturpolitiska målen både regionalt och 
nationellt.

Författare: Mats Svegfors 

den 15 december 2014

DALARNAS REGIONALA KULTUR- OCH 
BILDNINGSPLAN 2019–2022

Beslutad i regionfullmäktige 

20 november 2018

Konstöversyn 2019 – om konsten och 
kulturen i Dalarna

Författare: Staffan Nilsson 2019

PROJEKTRAPPORT: Arkitektur, form, 
design – att göra verkstad och skapa 
långsiktig struktur i Dalarna 2017–2019

Text:  Ann-Louise Rönestål Ek 2019

En röd tråd genom olika direktiv och rapporter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Upplev Kultur var dag. Under hösten 2014 genomfördes förstudien ”Stärkt nationell infrastruktur för design- och arkitekturområdet”, i samarbete mellan Svensk Form, Sveriges Arkitekter (SAR), Landstinget Västernorrland, Region Örebro och Landstinget Dalarna (projektägare). Förstudien har delﬁnansierats med medel från Statens Kulturråd.Denna rapport är resultatet av förstudien.Det är hela livscykelkal-kylen som ska hålla. Det kräver kvalitet. Det kräver beständighet i material och utformning.   - Det kräver omsorg om de enskildheter och detaljer som människor ska leva med ett sekel framåt. – Mats Svegfors2. Kultur och bildningsplanen  ”Region Dalarna vill stärka bild- och formområdet i länet och etablera arkitektur, form och design som ett regionaltverksamhetsområde”.3. Konstöversyn För att hitta rätt i gavs Staffan Nilsson juni 2018  i  uppdrag att skriva en sammanfattning om bakgrundspolitiken och hanteringen av konstuppdraget inom Regionen. Typ, vad är vi, vad gör vi och varför? -Att tala samma språk är en förutsättning för att rätt förstå varandraframför allt inom så breda områden som arkitektur, bild- och formkonstoch gestaltad miljö. Främst gäller det att överbrygga ett fackspråk inom deolika genrerna. Staffan Nilsson 20194. Gestalta Dalarna, sammanfattar det arbete som gjorts under projektanställningen och uppmanar oss att arbeta vidare bland annat genom Dalarnas Arkitekturråd.



Planerings nivå

Samverka för att stödja kommunens möjligheter att styra kvalitet och agera proaktivt 

Stödja arbetet med arkitekturstrategi för att förtydligar värden att beakta och utveckla

Arbeta för att sprida kunskap för att följa intentionen med politik för Gestaltad Livsmiljö

Synbar översikt
Arbeta för att stärka gemensam kunskap om de goda preferenserna

Samverka med Regional utveckling

Nära det vi rör oss igenom och kan ta på

Verka för att stärka arbetet strukturellt och praktiskt med offentlig konst genom procentregeln
främja professionella kulturskapare

Personligt

Arbeta för att engagera civilsamhället och dess rätt och möjlighet att påverka genom egen 
kunskap och engagemang i medborgardialoger. 

Stärka bild- och formområdet i länet

För politik stor 

påverkningsgrad

För enskild 
privatperson
stor 

påverkningsgrad



Design och Form

”Dalarna är ett starkt formlän och vi tror på att 
uppmärksamma och utveckla det tillsammans 
med andra. Vi vill stärka statusen för frågorna 
och bidra till att Dalarna blir Sveriges mest 
spännande formlän.” 

SVENSK FORM DALARNA

Presentatör
Presentationsanteckningar
Design ” Kortfattat går design att beskrivas som en konstnärligformgivning av mer eller mindre industriproduceradebruksföremål, eller en grafisk utformningav massproducerade tryckta eller digitala alster(dataspel). Design används därför att profileraoch skapa identiteter.”  Ur Konstöversyn 2019Form ”Konstnärsnämndenär praktisk i sin definition av formkonstnäreroch förklarar att de är verksammainom konsthantverk, mode, design och arkitektur.Formgivning är främst baserad på material och/eller teknik.” Ur Konstöversyn 2019



Konsten som undersökande process 
och synlig gestaltning

Presentatör
Presentationsanteckningar
KonstMourad Kouri, forskar vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm,berättar om sin pågående forskning med tematiken Kris med efterföljandediskussion. Här en preformance på Falu Lasarett. ” Det tysta samtalet, som är en serie preformance Bild och form genomför. 







Praktisk arbete inom arkitekturen

Bild och form har nära samarbete 
med Regionfastigheter, 
både på teknik- och 
fastighetsförvaltnings nivå

Vi arbetar för att kontrakt med 
konsulter belyser beaktning av 
konstnärliga processer i tidigt byggskede.

Bild och form stödjer kommunerna med 
konstförvaltningsfrågor och 
procentregelhantering

Inhyrda och egna fastighetsarealer inom Region Dalarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Blå stapel är visar Bruttoareal. Vi arbetar i hela Dalarna med alla arealer där människor vistas.Svart stapel BruksarealGrön stapel Rum som kan hyras





• Forskningsansökan till Formas en utlysning om Gestaltad livsmiljö. Undersöka hur 
samtidskonstnärliga och filosofiska förhållningssätt kan bidra till mer omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer.

• Konsulent för design och form

• Hemslöjdskonsulenterna flyttar till oss

• Ser över vårt uppdrag kopplat till ambitionen i Gestaltad livsmiljö

• Arkitektens möjlighet att gestalta 

• Regional utveckling

• Utökad samverkan med länets kommuner. Hur ska den se ut?

Bild och form 2020

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tack! 
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