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Att sälja kulturarvet – hur Dalarnas miljöer ska fortsätta locka
Välkomna till en samtalskväll om Dalarnas byggnader och kulturarv.
Hur skall de fortsätta att vara relevanta i framtiden? Hur tar vi vara på tradition och
kulturarv samtidigt som vi är öppna för nya idéer och grepp?
Dalarna är ett unikt kulturlän med många välbevarade gamla byggnader av olika slag. De röda
stugorna och levande konstnärshem från förra seklet lockar intresserade besökare från när och fjärran.
Vid bl a Carl Larsson-gården testas ständigt nya sätt för att lyfta konstnärsparets gärning – exempelvis
tematiska visningar, samarbeten med olika aktörer inom konst, mode och pedagogik, årliga
utställningar och berättande i sociala medier. Cirka 40.000 människor besöker varje år Carl Larssongården i Sundborn. Dalarnas kulturarv inspirerar och väcker intresse. Det kan göras spännande för nya
grupper och fortsätta locka besökare, men hur? Detta är både kulturhistoriskt värdefullt och en viktig
del i utvecklingen av besöksnäringen i länet. Vi ställer också frågan vilka är framtidens kulturarv, finns
byggnader och platser som kan spela en större roll?

Kvällens program
Konstnären Gunnar Kaj med ursprung i Dalarna berättar och visar bilder om sitt
arbete med fokus på förnyelse av kulturarvsmiljöer. Han ger exempel på
växtinstallationer och utställningsuppdrag från besöksmål som Huseby bruk och
Fredriksdals, Gunnebo, Skoklosters och Drottningholms slott. Han berättar också
om idéerna bakom och arbetsprocessen med sommarens utställning ”Mellan björk
och bambu” i Sundborn.


Efter föredraget fikar vi tillsammans.



Därefter hålls en paneldiskussion där vi fördjupar frågeställningarna om hur kulturarvet och
värdefulla byggnader kan fortsätta beröra och vad det kan betyda för Dalarnas attraktivitet som
kultur- och turismlän. I diskussionen medverkar förutom Gunnar Kaj även Caroline Edman, Carl
Larsson-gården, Mikael Backström, Hildasholm och Omid Massali, Svensk Form. Vi öppnar upp
för samtal och frågor med publiken. Samtalsledare är Ann-Louise Rönestål Ek.



Därefter finns möjlighet att se och höra mer om utställningen i Kvarnen tillsammans med
Caroline Edman och Gunnar Kaj som producerat respektive utformat sommarens utställning.
Anmälan görs till Carl Larsson-gården via
mejl info@carllarsson.se eller ring 023-600 53
senast den 6 augusti 2018.

Vi bjuder på fika under kvällen. Fritt inträde. Varmt välkommen!
Kvällen är ett samarrangemang mellan
Projekt arkitektur-form-design Landstinget Dalarna och Carl Larsson-gården.
För mer information kontakta
Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design
070-6441028

