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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN BIBLIOTEKEN I MALMÖ
bok som tack. Aktiviteterna riktade sig till
målgruppen 9–13 år och hade 204 aktiva
deltagare, det vill säga personer som lämnade
in boktips och deltog i tävlingarna. Utöver
de gemensamma aktiviteterna hade även de
enskilda biblioteken olika aktiviteter.
En film från Barnens verkstad, som
publicerades på malmo.se och i sociala kanaler,
visade olika påskpyssel och uppmuntrade
barn och deras vuxna att hämta pysselpåsar
från Stadsbiblioteket. Påsarna tog slut innan
biblioteket stängde för påskhelg.
Livesänd sagostund med
Drag Queen Story Hour
Lady Busty och Miss Shameless från Drag
Queen Story Hour Sverige bjöd den 18 april
Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson och kommunstyrelsens
på en sagostund då de läste normkreativa sagor.
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh under pressträffen
Sagostunden sändes live från sagogrottan på
för nya Rosengårdsbiblioteket. Foto: Stadsbiblioteket
Kanini och kunde ses på Stadsbibliotekets
Facebook-sida. Temat den här gången var ”klä
Släggan i väggen – starten för nytt Rosengårdsbibliotek
dig som din favoritfigur” och i sändningens
Biblioteken i Malmö och fastighetsbolaget Trianon bjöd in
kommentarsfält berättade tittarna vilka det klätt sig som. Där
till pressträff den 13 april utanför Rosengårdsbiblioteket,
fanns till exempel både Elsa från Frost och Rapunzel, och Lady
med anledning av byggstarten av det nya biblioteket.
Busty och Miss Shameless var själva klädda som regnbågspirat
Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson hälsade välkommen och
och Prussiluskan. Sagostunden sågs av mer än 600 personer
kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh satte
under dygnet den var tillgänglig på Facebook-sidan.
släggan i tegelväggen på det gamla biblioteket så att flisorna yrde
och förklarade bygget påbörjat!
Författarscenen
Kulturdirektör Pernilla Conde Hellman vidgade perspektiven
genom att tala om bibliotekens betydelse för staden och
samhällsbygget - eller för att använda hennes egna ord ”en
demokratins kraftcentral”. Conde Hellman påminde också
om att så sent som i höstas invigdes yttrandefrihetsbiblioteket
uppkallat efter Dawit Isaak, och om planerna för ett nytt
bibliotek i Hyllie.
Det nya, dubbelt så stora biblioteket ska stå klart sommaren
2022. Under tiden kommer Rosengårdsborna att få sin
biblioteksservice i en tillfällig lokal i Rosengård Centrum – Expo
2021.
Påsklovsaktiviteter
Under påsklovet anordnade biblioteken ett antal gemensamma
digitala aktiviteter – påskquiz med lagom kluriga frågor, äggjakt
där deltagarna skulle luska ut vilket bibliotek ett påskägg var
placerat på, samt möjligheten att lämna ett boktips och få en

Den 14 april gästades Författarscenen på Stadsbiblioteket
av Henrik Bromander för ett digitalt författarsamtal med
Karin Arbsjö. Det blev ett samtal om Bromanders nya roman
Skymningsland, hans tidigare böcker, tillståndet i den svenska
litteraturen, 70-talets Sverige och eventuella inblandningar
i Palmemordet. Samtalet sågs live av 73 personer och 229
personer har sett delar av samtalet som nu har textats och
syntolkats för att läggas upp Kultur i Malmös YouTube-kanal.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ MUSEER

Gymnasieelever betatestar Dimensions in Testimony
Foto: Simon Norlin

Digital påsk
Under påsklovet livesände Vattenvetarna påsklovsaktiviteter
från Akvariet.Deltog gjorde fritidshem från Hermodsdalskolan,
Möllevångsskolan, Sorgenfriskolan, Johannesskolan och
Riberborgskolan. Barnen fick se och lära sig om färgglada
groddjur, som bland annat pilgiftsgrodor, axeloter och
salamandrar. Det arrangerades även påsklovsutflykt till Käglinge
riktat till både fritidshem och allmänheten. Deltagarna fick på
egen hand göra grodquiz, kryssa vårtecken och gå på poängjakt.
Anpassningen av påskaktiviteterna är en följd av
folkhälsomyndighetens rekommendationer, det är också ett led
i arbetet med kulturförvaltningens digitaliseringsspår. Dessutom
ett bidrag till nämndmål: Kulturell allemansrätt för stadens barn
och unga – alla Malmös barn och unga ska såväl under skoltid
som på sin fritid ha goda och likvärdiga möjligheter att påverka,
ta del av och själva skapa kulturupplevelser.
Utöver det bidrar satsningen även till kulturstrategins mål
att tillsammans med fritidsförvaltningen genom innovativa
arbetsformer skapa hållbart och jämlikt fritidsutbud för Malmös
barn och unga och säkerställa meningsfullt kultur – och
fritidsutbud för barn i hela Malmö. Samt tillsammans med
miljöförvaltningen fördjupa och utveckla samarbetet kring
invånarnas lärande för hållbar utveckling med utgångspunkt i
Agenda 2030. #Kulturstrategi19-20

# metoo
På Teknikens- och Sjöfartens hus visas vandringsutställningen
#metoo – en visualisering som bygger bland annat på forskaren
Christopher Kullenbergs insamlade data från Twitter. I
datamaterialet kunde Bibbi Good spåras, den kvinna som var
först med att använda #metoo i Sverige. Hennes telefon är ett
historiskt laddat föremål. Kvinnor runt om i världen använder
sina mobiltelefoner för #metoo. Vandringsutställningen kommer
från Tekniska museet i Stockholm och är en del i museets arbete
med jämställhetsfrågor.
Malmö Museer värd för nätverksträff
Den 5–7 maj stod Malmö Museer tillsammans med
Riksantikvarieämbetet värd för Nätverket för immersiva medier.
Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och
gestalta kulturarv, men också nya sätt att skapa kultur och
upplevelser. Nätverksträffen sändes från den nya domteatern
på Teknikens och Sjöfartens hus och temat var skapande och
det imaginära. Under tre förmiddagar hölls ett tjugotal digitala
föredrag, bland annat en presentation av domteatern och
Wisdomeprojektet på Malmö Museer. Nätverksträffen var ett
bra sätt att introducera domteatern och museets arbete med
visualiseringar för intresserade över hela Sverige.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN STADSARKIVET
Dawit Isaak-biblioteket
Temat under april var minoriteter, i maj är
det pressfrihet. Planering pågår för uppstart
av Facebook-konto och inför höstkampanj
där Malmöborna ska involveras i bibliotekets
innehåll.
Minoriteter i fokus
Vandringsutställningen ”När Finland
kom till Sverige” pågår 26 apr-26 maj. Den
20 april hölls ett samråd med judiska
Malmöbor på tema kultur och delaktighet.
Stadsarkivet berättade om samverkan med
Judiska församlingen, Öppna Malmö och
Under april fick vi in en fin leverans i form av en utgåva av
Suecia antiqua et hodiernaa. Den kommer från Pauliskolan
olika aktiviteter, som t ex den judiska
och har tidigare tillhört bland annat Frans Suell.
kartguiden som lanseras 27 maj. Mångfalden
Foto: Anna-Malin Blomqvist
av kulturinslag med judisk koppling var
överraskande positiv ansåg många deltagare.
Samtidigt betonades att det finns en uppsjö
Besökarna hittar tillbaka
av nutida judiska kulturuttryck, exempelvis populärkultur,
Stadsarkivets besökare vågar sig långsamt tillbaka vilket vi är
som också kan lyftas fram. Mindre fokus på Anne Frank och
glada för. Under april i år hade Stadsarkivet 38% av
Förintelsen och mer på nutida judisk kultur och liv för att ge det
besökarantalet jämfört med april 2020. I samarbete med BiM
judiska en annan kontext.
“Barnens bästa bibliotek” har vi haft flera digitala
biblioteksvisningar med sagostund och bokgåva för
RIKC
förskoleklasserna på Möllevångsskolan. Filmerna om
Arbetet med romskt minnesmärke fortsätter och invigning
Sockerbagaren del 2 och Malmös mest anonyma monument
planeras den 27 augusti. Den fjärde maj höll RIKC i en
hade premiär. Tipspromenaden på Kirseberg blev så populär
konferens tillsammans med samordnare för de övriga fyra
och promenader i andra områden efterfrågades. Därför har vi
nationella minoriteterna i Malmö och samordnare för
nu även haft en tipspromenad på Kulladal. Fortsättning följer!
arbetet med antisemitism. Temat var nationella minoriteter
i förskola och skola med syfte att stärka samordning och
Ärendemängd och skolarkiv
samarbete. På Mänskliga Rättighetsdagarna höll RIKC i en
Komvux sommarkurser lockar ett rekordantal och
föreläsning om bostadsdiskriminering mot romer tillsammans
ärendemängden är hög. Samtidigt avslutar vi ett
med Malmö mot Diskriminering och Mattias Gardell,
förteckningsprojekt rörande skolarkiv. Genom att justera gamla
CEMFOR. Arbetet med Handlingsplan för den nationella
brister i skolarkiven underlättar vi för sökning framöver. Nu när
minoriteten romer i Malmö 2020–2022 pågår just nu med
vi har öppnat minskar vi risker med smittspridning genom att
miljöförvaltningen och ASF. Utbildningssidan Romska
ta fram material på förhand åt föranmälda forskare. Det ger lite
livsvillkor har publicerats på RIKC:s hemsida och är öppen för
mer arbete men möjligen bättre service än tidigare då en insatt
alla att ta del av. RIKC har även med hjälp av
handläggare i lugn och ro hinner fundera runt material som
kommunikationsavdelningen filmat en föreläsning i
önskas fram.
samtalsform på S:t Paulikyrkogård i Malmö. Denna håller nu på
att textas för att sedan publiceras och spridas.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTHALL
Konsthallen. Produktionen skapades i
samarbete med elever och pedagoger på
Mellanhedsskolans grundsärskola. ”Den
allra största vinningen med det här
projektet är att våra barn kan vara med
på sina villkor, och har möjlighet att gå
till Malmö Konsthall med sina föräldrar.
För hur mycket finns det i vårt samhälle
som våra barn kan delta i?
Inte mycket”, säger Lena Lindahl,
pedagog på Mellanhedsskolan.
Att dela och vara delaktig
Samtidigt pågår Konstlyftet 2.0,
som även det riktar sig till personer
Konsthallen jobbar med kulturell allemansrätt för stadens barn och unga
genom bland annat projekten Konstlyftet, Skapande skola och samarbete
med funktionsvariation. En grupp
med Kollaborativet. Bild från Kollaborativets föreställning – skapad av och
motiverade deltagare i Daglig
för unga med funktionsvariation. Foto: Casper Wijhuizen
verksamhet enligt LSS kommer
under 2021 att, under handledning
av yrkesverksamma konstnärer,
En berättelse som öppnat hjärtan
skapa ett offentligt konstverk i stadsdelen Sofielund. Vad det blir
Medan solen och våren kämpar sig fram är Konsthallen fortfarande
är fortfarande en överraskning, men tillsammans med de andra
mörklagd för att skydda den romska konstnären Ceija Stojkas verk
konstprojekt som pågår i stadsdelen kommer konsten i Sofielund
och vittnesmål. Många besökare tar lång tid på sig i utställningen,
snart att blomma!
låter sig sugas in i de fasansfulla målningarna och Stojkas egna
ord om livet i koncentrationslägren. Utställningen, som hyllats
Ett annat sätt att säkerställa barns och ungas delaktighet är
unisont av alla de stora svenska medierna och lyfts upp av flera
konsthallens Skapande skola-projekt. Under våren har elever från
minoritetsmedier, har nått in i många hjärtan. Den har gett
Österportskolan skapat en egen utställning med avstamp i Stojkas liv
viktig synlighet och förståelse för den romska frågan i en tid av
och konst. Tillsammans med konsthallens pedagoger fick eleverna
ökad främlingsfientlighet, antisemitism och förstörelse av romska
prata om och gestalta teman som var viktiga i hennes konstnärskap,
minnesmärken.
och kanske också i deras egna liv: familj, orättvisa, återhämtning,
vänskap, jord och hopp.
Röster som minns
Malmö har ett mångfacetterat kulturarv och i samband med
Och avslutningsvis roliga nyheter från Finland: Utställningen ”The
utställningen har olika röster bjudits in att prata om de teman som
invisible enemy should not exist” (2019) med Michael Rakowitz –
utställningen berör. Mujo Halilovic, verksamhetsledare för Romskt
den mest välbesökta på tio år – reser vidare till Kiasma, museet för
informations- och kunskapscenter (RIKC), höll ett livesänt föredrag
nutidskonst i Helsingfors, hösten 2022!
om antiziganism och romernas liv i Sverige. Karin Berger, österrikisk
författare och dokumentärfilmare, delade i ett annat föredrag med
sig av sitt samarbete och vänskap med Stojka, och om hur Stojka
gjorde för att återfå tilliten till mänskligheten efter Förintelsen.
Konst av och med Malmös särskolor
Delaktighet och inflytande är viktiga ledord på Malmö Konsthall.
Målet är att så många malmöbor som möjligt ska känna sig
representerade och inkluderade i konsthallens verksamhet, vilket
tar sig uttryck i de många samarbeten konsthallen driver. Under
april månad har Kollaborativet, som skapar scenkonst för och med
unga med funktionsvariationer, skapat en scenkonstupplevelse på
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTMUSEUM
Sustainable Societies for the Future
April var också en intensiv månad för den nyss nämnda stående
utställningen, som görs i samarbete med EXPO Chicago inom
ramarna för ART 2030, en ideell förening som förenar konst
med FN:s globala mål för hållbarhet. I en tid då miljö- och
hållbarhetsfrågorna hamnat något i skymundan för pandemin
så har utställningen känts särskilt relevant. Sydsvenskans
konstrecensent Carolina Söderholm skrev:
”Vad som erbjuds är inga färdiga lösningar utan oförutsägbara
inspel, kritiska uppgörelser och uppfordrande utblickar. Men
framför allt är det en hel del riktigt bra konst som väntar i
museets salar och kabinett.”
Jordfest
Faktum är ett en del av utställningen nu knoppat av sig ut på
Malmöhus borggård och där kommer att förbli till sen höst. I
april så firade vi Jordfesten: Karin Wegsjö, Janna Holmstedt och
Malin Lobell från konst- och forskningskollektivet (P)Art of
the Biomass besökte under två dagar stadsodlare, kolonister och
andra jordskötare runtom i staden för att prata levande jordar
och hållbara relationer. Levande jord från de olika odlingarna
planterades sedan i en odlingsinstallation på borggården.
Teamwork i Samlingen
Foto: Malmö Konstmuseum

Samlingen och (in)visible
Malmö Konstmuseum har nu gått in i en av de mest intensiva
för-utställningsperioderna sedan 70-talet. Nu töms magasinet
på ca 2,5% av Konstmuseets konstsamlingar, d.v.s. runt 1000
verk, för att ta plats i den stora nya Samlingsutställningen som
öppnar 12 juni. Rengöring, packning, transport, rengöring
igen, hängning och insyn. Våra konservatorer, tekniker och
intendenter håller bygglamporna tända som om de vore
vårdkasar.
Samtidigt en våning upp på slottet går utställningen Sustainable
Societies for the Future in i sin sista månad. Efter den 23/5
så ska konstgalleriet förberedas för utställningen (in)visible,
som är Konstmuseets stora satsning för Prideåret 2021 samt
Öppna Malmö. Vernissage redan den 11 juni – en massiv
dubbelöppning med andra ord.

Ett praktiskt och långsiktigt sätt att arbeta med hållbarhet inom
ramarna för konstnärlig verksamhet som vi kommer berätta mer
om under projektets gång.
Stor stipendieutdelning
En viktig händelse för det regionala konstlivet var förstås
utdelningen av Malmö Stads och Malmö Konstmuseums
konststipendier och bidrag i april. Sammanlagt fick 32
konstnärer med koppling till Malmö och Skåne dela på ca 3
miljoner kronor. Konstmuseet stod för 2,35 miljoner av den
summan när Ellen Trotzigs fond, Emil Olssons minnesfond och
Aase och Richard Björklunds fond delades ut till 19 konstnärer.
För att citera Pernilla Conde Hellman:
”Nu i pandemitider känns det extra viktigt att dela ut stipendier
som skapar förutsättningar för mer kultur i vår region och som
möjliggör för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande.”
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURSKOLAN

Scen ut Edvin Florian Öberg Dahls animerade
kortfilm Prislappen, som vann pris för bästa
film på festivalen Pixel Junior.

Dubbelt statligt anslag för Kulturskolan
2021 är första året som Statens kulturråd delar ut 200 miljoner
kronor till landets kulturskolor i stället för som tidigare 100
miljoner. För Malmö Kulturskolas del innebär detta att årets
bidrag för den egna verksamheten landade på 5 080 000 kronor.
En betydande ökning från förra årets 3.2 miljoner. Än en gång
står sig Malmö bra i jämförelse med de andra storstäderna när
hänsyn tas till folkmängd. Det utökade anslaget innebär att
Malmö Kulturskola nu kan nå en än högre måluppfyllelse när
det gäller att nå barn och unga på lov och helger, samtidigt
som det ger en möjlighet att starta ett nytt El Sistema på
Örtagårdsskolan i Rosengård.

berättade om sina egna erfarenheter som HBTQI-person,
och därefter fick vi ta del av en digital utbildning som har
producerats av Jämställt för Malmö Stad. Detta gjorde vi för att
bli en ännu mer välkomnande och öppen kulturskola där alla får
möjlighet vara sig själva, men också som en del i förberedelserna
för att medverka i World Pride i Malmö i augusti.

Malmö blir huvudkommun för El Sistema
Nu är det klart. Malmö har sedan en tid tillbaka varit draglok i
ett arbete som handlar om äska medel för att utveckla El Sistema
i Sverige. Alla de tre stora städerna har tillsammans med 18
andra kommuner deltagit i ansökan som nu har beviljats med en
summa på 3 525 000 kr. Att Malmö står som huvudkommun
i ansökan betyder också att projektet kommer att ledas från
Malmö. Utvecklingspengarna innebär att vi nu kan skapa en
nationell överbyggnad för arbetet med El Sistema.

Juryns motivering
2021 års vinnare utnyttjar filmmediets berättarkomponenter
ljud, bild och klippning på ett utmärkt sätt. Filmen är kort och
intensiv.

Kulturskolans personal har HBTQI-utbildats
Under en studiedag den 30 april och på APT 4 maj utbildades
hela Kulturskolans personal i HBTQI-frågor, med fokus på
HBTQI-begrepp, normer, rättigheter och bemötande. Både
personal emellan och i mötet med malmöborna. Vi bjöds först
på en mycket uppskattad föreläsning av Aleksa Lundberg som

Kulturskoleelev prisad på filmfestival
En av Malmö Kulturskolas elever kammade hem första pris för
bästa film på filmfestivalen Pixel Junior. Edvin Florian Öberg
Dahl vann priset för sin film ”Prislappen” som han animerat
under lektionerna i Digital 2D-animation.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURARR. & MÖTESPLATSER
Allaktivitetshusen
Allaktivitetshuset Apelgård har återupptagit samverkan
med närliggande förskolor. En aktivitet hålls varje vecka av
allaktivitetshusets aktivitetsledare där barn och pedagoger från
förskolor i närområdet deltar. Syftet är att nå en yngre målgrupp
och deras vårdnadshavare, bygga relationer och skapa trygghet
inför kommande skolstart. Samverkan startades under 2020 med
uppehåll för Covid-19 och fick god respons, pedagoger uttrycker
att barnen är nyfikna och tycker att det är roligt att få komma
till skolan samt att de får uppleva ett nytt sammanhang. Utöver
detta har våra aktivitetsgrupper försökt att göra aktiviteter
utomhus när vädret tillåtit, bland annat har vi spelat badminton,
åkt rullor och skateboard. I samband med att allaktivitetshusets
logga ska förnyas fick barnen möjlighet att skicka in bidrag och
därmed skapa ett A som är personligt just för Apelgård. Samma
har gjorts för de andra allaktivitetshusen. Intresset var stort och
ännu vet vi inte vilket bidrag som vunnit.

Äppelrosens förskola målar på ryggsäckar
på allaktivitetshuset Apelgård.
Foto Fanny Johansson

Arena 305
Arena 305 har i samverkan med Sommarscen planerat för fyra
fullspäckade sommarscenkvällar på Arena 305. Målet var att
få till ett musikprogram som var efterlängtat och framförallt
relevant för stadens unga. Under föregående månad har det
därför tillsats en grupp av intresserade ungdomar som vill arbeta
med programläggning och produktion. Samtliga i åldern 15 - 25
år. De har under perioden haft regelbundna produktionsmöten.
Ungdomsgruppen leds av medarbetare från Arena 305.
Förutsättningarna för sommarscen har sedan projektets början
förändrats. Det har lett till att de tänkta datumen i juni ställts
in och istället flyttats till hösten, då i Arena 305:s regi istället.
Ungdomsgruppen kommer att arbeta vidare utifrån de nya
förutsättningarna.

