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LUNSJDEBATT

En uke med faglig påfyll, inspirasjon, design og arkitektur
I fellesskap med en rekke samarbeidsaktører inviterer nå Nordnorsk Design- og
Arkitektursenter til Nord-Norges eneste felles arena for design og arkitektur.
DARK!
3. - 6. november gikk NODAs andre design- og arkitekturfestival av stabelen i
Tromsø -DARK2021.
Uken viste at det å samle bransjene i Nord-Norge på tvers av aktører og sektorer både er ønsket og et behov.
Fagenes betydning vekker nysgjerrighet, en nysgjerrighet som må på plass skal
flere ta i bruk verktøyene slik at de kan bidra til økt innovasjonskraft fra landsdelen. Samtidig er det utvilsomt en styrke at aktører innen ulike fagfelt i bransjen i større grad kobles sammen og har et nettverk. Både for utvikling, men
også for å kunne ta felles oppdrag.

DARK sin rolle er å være en fremtidsrettet veiviser. Festivalen handler om å
oppleve, forstå, bli involvert og engasjert. Deltakerne skal få ny kunnskap, oppdage muligheter og lære hvordan de kan anvende design og arkitektur i egen
hverdag. Det være i en bedrift, offentlig sektor eller i eget hjem.
Det er den reelle verdien av DARK. Den handlekraften og positive begeistringen som skal settes ut i livet under og alle dager etter festivalen!
Welcome to the DARK side. We have change!
Michele Renée Widerøe,
Direktør / festivalsjef
NODA

Kommunal innovasjon
På den første lunsjdebattten presenterte DOGA Gnist - programmet for innovasjonsdrevet design i distriktskommuner. Programmet viser bredden i designfagene, og hvorfor
design er et godt verktøy for å utarbeide gode løsninger basert på den enkelte kommunens behov og forutsetninger.
Engasjerte deltakere fikk spennende innsikt og bidro aktivt i diskusjon om viktige og
interessante temaer. Vi gleder oss til å følge prosjektene videre! Tusen takk til DOGA for
flott bidrag og godt samarbeid og til Biblioteket for lån av lokaler.
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LUNSJDEBATT

KVELDSFOREDRAG

Klimanøytral byutvikling

Kveldsforedrag

På den andre lunsjdebatten var temaet rettferdig klimanøytral byutvikling. Tromsø kommune, ved Forum for arktisk byutvikling (FOBY), hadde forskningssenteret INCLUDE
med på laget. INCLUDE er et tverrfaglig og flerinstitusjonelt forskningsmiljø som skal
undersøke hvordan kommuner og næringsliv kan jobbe med klimanøytralitet og sosial
rettferdighet.
Tusen takk til Tromsø kommune og INCLUDE for flotte bidrag og godt samarbeid, og til
Rødbanken for lån av lokaler.

Programleder for NRK-programmet “Arkitektens hjem”, Charlotte Thiis-Evensen, holdt
innlegg på DARK. Arkitektur kan være fortryllende og fascinerende - og noen ganger
høytsvevende. Fornøyde deltakere fikk innblikk i hvordan produksjonen har jobbet systematisk med å formidle arkitektur på en folkelig måte. Charlotte bandt sammen foredraget med snutter fra programserien på forbilledlig vis, og deltakerne fikk se klipp fra
både tidligere og nye sesonger.
Arrangementet var i tett samarbeid med DOGA. Vi retter en stor takk til Charlotte
Thiis-Evensen for spennende framlegg.

DARK 2021

FAGDAG
Design som motor
DARK-festivalens store og viktige fagdag ble holdt 4. november. Temaet for årets fagdag
var design og arkitektur som motor for utvikling. 90 deltakere var samlet til et sosialt
og faglig treff på tvers av bransjene. Elleve dyktige foredragsholdere delte av sin kompetanse, erfaringer og prosjekter. Tverrfaglig samarbeid gikk som en rød tråd i foredragene, som en anbefaling til fremtidige prosjekter. Prosjektene viste prakteksemplarer av
design og arkitektur som utviklingsmotor; i alt fra distriktskommunal utvikling via nyvinnende produktdesign, identitetsfremmende skiltdesign, ombruk i arkitektur og interiør,
til gatenormaler og landskapsarkitektur. En fantastisk dag fullspekket av gode innspill og
flotte møter mellom de dyktige fagfolkene vi har i nord.
Fagdagen ble arrangert på de tomme lokalene ved Havneterminalen. NODA hengte opp
seil fra vårt bakgårdsprosjekt i Bodø og medlemmer lånte oss møbler og planter for å
skape en god atmosfære for deltakere.
Økonomsike bidragsytere for fagdagen var Innovasjon Norge, NLA, ND, NIL, Grafill, Nord-Norges Arkitektforening og DOGA. Lyd og lys er levert av Media Event.
Loungemøbler er levert av våre medlemmer SenabEikeland, Inventum, NOVA og Lindbak. Tromsø Havn lånte oss de fantastiske lokalene.
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FESTIVALPARTY

DESIGN VS. MUSIC

7 -årsmarkering

Visuell kommunikasjon

Fagdagen, den viktigste dagen under DARK, ble avrundet med festivalparty i Havneterminalens lokaler. Det var god stemning, mingling og musikk fra DJ Funky Halvor. Festen
var også en markering av NODAs 7-årsjubileum, og vi takker alle som deltok i feiringen
og avrundet en fantastisk dag.

Design vs. Music er en årlig foredragsserie om grafisk design, som også denne gang ble
arrangert av Grafill og Tank Design under DARK. Designbyrået Olssøn Barbieri var invitert som foredragsholder. De holdt et forrykende foredrag om deres prosjekter innen
visuell identitet og innpakningsdesign.
Tusen takk til grafill og Tank Design for godt samarbeid. Vi ser frem til flere samarbeid i
tiden som kommer.
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UTSTILLING

KURS

Visuelt

RISO-trykk

Grafill deler hvert år ut priser for visuell kommunikasjon. Konkurransen Visuelt har som
mål å løfte frem det beste av arbeider innen grafisk design, illustrasjon, digital design
og moving image med fokus på utøverne. Visuelt viste fram alle gull-vinnerne i Tromsø
under DARK-festivalen 2021.

Grafill og Røst kommunikasjon inviterte til introworkshop i RISO-trykk - og kurset ble
raskt fullbooket. Deltakerne fikk innblikk i RISO-trykket, og fikk prøve seg med eget trykk,
leke med teksturer og lage en morsom komposisjon/illustrasjon.
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GRAFISK PROFIL

NODA takker
”Vil du gå fort, går du alene
Vil du gå langt, går du i lag med andre”
NODA ønsker å takke alle som har bidratt til å sette design og arkitektur på dagsorden
gjennom Nord-Norges eneste design - og arkitekturfestival.
Vi ønsker å takke våre foredragsholdere, workshopsledere og andre faglige rådgivere.
Viktigst av alt ønsker vi å takke alle våre medlemmer. Takk for tilliten dere viser, takk for
innspill og takk for at dere bidrar til at NODA skal vokse og bli den beste organisasjonen
som mulig for sine medlemmer. Deres deltakelse og engasjement er avgjørende.
En stor takk rettes også til de som har gitt økonomisk støtte i form av tilskudd og sponsing. Det har vært avgjørende for å lykkes. Takk for at dere stolte på oss!
Til slutt en stor takk til NODA-gjengen: Kornelia Farnes, Vilde Andrea Jenssen, Stefan Trana Hansen og Michele Widerøe.
DARK 2021 har vært en suksess og vi ser fram til neste gang.

DARK 2021
DARK er et akronym for Design og ARKitektur.
Den grafiske profilen til DARK ble utviklet av Røst Kommunikasjon.
Profilen ble laget i 2019 da det ble markert 100-årsjubileet for Bauhaus. DARK profil er en
hyllest til jubilanten.

“Den følelsen jeg sitter igjen med etter å ha deltatt på fagdagen i DARK21 er en gjennomgående, herlig optimisme i forhold til fagenes betydning i og for samfunnet framover.”
Jørgen Skatland
Seniorrådgiver arkitektur, DOGA
«En inspirasjonsdag i magiske omgivelser om verdiskaping gjennom design og arkitektur faglig og sosialt viktig påfyll»
Jannicke Hølen
Seniorrådgiver design, DOGA
Seniorrådgiver design Programleder Design for alle
«Jeg synes fagdagen var spennende med et variert og godt program, og fin avslutning
med intimt og sosialt fellesskap.»
Magnus Joki Arild
Leder Magymedia
«Jeg synes det var et veldig inspirerende og vellykket arrangement med et flott utvalg
av foredragsholder og temaer.»
Doffa / Christopher Ide
Hei Yo Studio
«Et godt sammensnekret, fyldig program med veldig aktuelt faglig påfyll! »
Ida Rørvik
Interiørdesigner, NOVA

«Som en kjempe-fan av Arkitektens hjem, var det en stor opplevelse å se Charlotte Thiis- Evensen, og høre mer om historien bak programmet.»
Camilla Kjoshaug Hansen
“Flott arrangement!”
Rose Marie Steinsvik
Steinsvik Arkitekter
«Det var interessant å høre hva de la vekt på av språk - og det at programmet skal være
av interesse for flest mulig!»
Asta Schulerud

