Bildkonstens verksamhet 2017
Enligt 2017 års uppdrag:
Tillgängliggöra och använda regionens konst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
Har skett genom konstinköp samt konstkonsultuppdrag med urval och placering av konst i
RJH-verksamheter, genom utställning och aktiviteter Primusrummet samt förberedande av
utställning av samisk konst och konsthantverk under Staare 2018. Konstdatabas har
uppgraderats och kan på sikt digitalt tillgängliggöra RJH:s konstsamling. Vidare har två
föreläsningar hållits.
Samverka med övriga norrlandslän kring den webbaserade konsttidningen Volym: Har skett
genom konstartiklar från länet, en gemensam skrivarworkshop i Umeå för norrlandslänen,
samt skrivworkshop i Östersund för länets konstnärer.
Arbeta för att förbättra villkoren för konstnärer, genom att verka för MU-avtalet och
enprocentregeln samt förmedla uppdrag inom ex Skapande skola: Har skett bl a genom
föredrag från Bildupphovsrätt i Sverige, förmedling av konstnär till Skapande skola
(Östersunds kommun), individuella rådgivningar, nätverksträffar, fortbildning/workshops.
Samordna regionalt Forum för konst: 3 st möten har genomförts.
I samverkan med Hemslöjden genomföra Kul Tur - öppna ateljéer och verkstäder: 81
medverkande konstnärer, konsthantverkare och slöjdare.
Genomföra workshops och konstlab i länets kommuner: Skolworkshops i Härjedalens, Bergs
samt Östersunds kommun. Workshops för fritid i Bergs och Östersunds kommun samt
konstkollo.
Samverka med Filmpool i projektet Filmrullen: Filmrulle-workshops i varje kommun, tot 56 st.
Kollo på Birka fhs, mentorsutbildning och föreläsningsserie om nätet samt Filmrullefinal på
Exercishallen.
Erbjuda "Hej konstnär" till förskolan: Konstnären Leo Brusewitz har genomfört workshops i
förskolor i Strömsunds kommun.
Rikta insatser till nyanlända och/eller asylsökande: Skolworkshops för introduktionsklass i
Östersund samt konstkollo.
Övrigt: Föredrag för allmänheten har arrangerats i Bergs, Krokoms, Strömsunds, Åre,
Strömsunds samt Östersunds kommun.
De politiska samhällsmålen:
Deltagare Konstkollo: 24 st, från 6 kommuner
Deltagare Filmrullen: 526 st (turné, kollo, norrlandsturné, mentorsweekend samt slutfinal)
Antal konstuppdrag, enheter med konsultation av konstnärer, varav samisk profil:
Sju konstkonsultsuppdrag för arbete med RJH:s konstsamling. Det har skett genom urval
och placering av konst vid ett antal olika verksamheter inom hälso- och sjukvård samt

regional utveckling. Två projektanställningar för dels inventering av saknad konst dels arbete
med utställning med samisk konst i RJH konstsamling. Utställningen startar under Staare
2018 och kommer att finnas i Primusrummet.
Jämställdhetsmål:
38 inköp av lös konst varav 28 verk av kvinnor. Enligt Bildkonstens jämställdhetsmål
eftersträvas att konstsamlingen ska ha jämn könsfördelning över tid.

