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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN BIBLIOTEKEN I MALMÖ
Lindängenbiblioteket deltog i några av Sommarscens
arrangemang i området. Under tre dagar i juli läste Lady Busty
och Miss Shameless sagor och lärde barn och deras vuxna olika
TAKK-tecken. Teater Jaladas fina föreställning ”Ammi Darwish”
med dans, sång och äventyrliga historier kom på besök under
två dagar. Efter föreställningen delade biblioteket ut böcker och
berättade om Sommarboken.
Oxiebiblioteket var ute i parker och på torg med lådcykeln full
av böcker, pyssel och sångstunder.
KOLL fick besök av Stjernfeldt Jammeh
Ungdomarna i det antirasistiska projektet KOLL fick möjlighet
att träffa Katrin Stjernfeldt Jammeh den 2 juli för att diskutera
rasism. Ungdomarna delade med sig av sina tankar och idéer
och ställde många frågor. Samtalet handlade bland annat om
undervisning om rasism i skolan och hur den kan förbättras. Det
ledde till att deltagarna skrev en insändare i Sydsvenskan som
publicerades den 12 juli.

Lady Busty och Miss Shamelss med Britt-Louise på
Lindängen Foto: Sofie Herner

Författarscenen
Författarscenen kunde åter hållas inför publik i samarbete med
Sommarscen på borggården vid Malmö Museer den 29 juni.
Omkring 90 personer samlades för att lyssna till författarna Mats
Kolmisoppi, Eija Hetekivi Olsson och Anna Järvinen i samtal
med Kristina Borg. Om sverigefinnar, tvåspråkighet, kulturell
blandning, upplösning och förlust samt läsningar ut författarnas
aktuella böcker.
Sommaraktiviteter på några av områdesbiblioteken
Limhamns- och Bunkeflostrandsbiblioteken delade ut bok-,
skriv- och pysselpåsar till sammanlagt 300 barn. I juni ordnades
ett digitalt skrivläger med författaren Malin Stehn för unga
13-18 år. Biblioteken poppade även upp med lådcykeln på
Dragörkajen – med dramasaga, quiz med bokvinster och
utdelning av material till Sommarboken. I juli höll Malmö
Konsthall i en välbesökt workshop på Limhamnsbiblioteket.
Barn och unga lämnade in sina alster och Konsthallen planerar
för en utställning med dessa i höst.

Läsambassadörerna
Projektet Läsambassadörerna arbetade läsfrämjande gentemot
barn och unga i sommar. Det genomfördes av BiM i samarbete
med Tillsammans i Förening. Under en tre månader planerades
och genomfördes 79 aktiviteter av 37 ungdomar från Ung i
sommar, med stöd av sju handledare. 1273 barn och unga deltog
i aktiviteterna och 557 böcker gavs bort.
Den första gruppen läsambassadörer var duktiga på att planera,
administrera och organisera aktiviteter för och med barn.
De skapade skyltar och affischer, organiserade böcker i olika
kategorier och lärde sig nya pysselaktiviteter. Deras största
utmaning var att ta kontakt med andra barn och unga. Men efter
tre veckor hade blygseln minskat och till slut kunde alla, även de
med svår dyslexi, ha högläsning för barn.
Den andra gruppen läsambassadörer var raka motsatsen till den
första. De var sociala och hade lätt för att ta nya kontakter, men
hade sina utmaningar i planering och organisering. Att se en
ungdom som aldrig har läst en bok sitta med ett dussin barn och
läsa högt om Gruffalon var magiskt, vittnar en handledare om.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ MUSEER
Virtuella rundturer
De nya virtuella turerna låter besökarna utforska några utvalda
utställningar med hjälp av 360 graders-bilder, foton och video.
De så kallade hotspots/viktiga fokuspunkter, finns i sju av
utställningarna i första versionen av museets virtuella turer. De
virtuella turerna är byggda på Google Street view-teknik men
specialdesignad för inomhusmiljöer. Genom en dokumentation
av lokalerna med högkvalitativa 360graders foton får tittaren den
virtuella känslan av att promenera i utställningarna. De virtuella
turerna fungerar på alla enheter och plattformar.

VR- studenter från Lunds universitet
Foto: Malmö Museer

Wisdome Sustainability Lab (WSL)
I år välkomnade WSL 14 ungdomar från Malmö stads
sommarjobbs-satsning ”Ung i sommar” Ungdomarna delades
upp i tre team som arbetade med en utmaning vardera. Till varje
team kopplades också en handledare/koordinator. European
Spallation Source, Uppåkra arkeologiska center och Malmö
Museer levererade in sina respektive utmaningar för ungdomarna
att arbeta med under fyra veckors tid. Teamen arbetade i olika
lokaler på Malmö Museer. Avstämningar genomfördes digitalt
för att Coronasäkra arbetet. Den 9:e juli avslutades arbetet med
en livestreamad presentation.
Team Uppåkra visade en animering på ca en minut som de
producerat, ett material som Uppåkra nu kan använda på sin
webb och sociala medier.
Team Malmö Museer presenterade ett förslag på hur museet kan
engagera ungdomar till att bidra till museets digitala samlingar.
Team ESS visade en storyboard med ett förslag på hur
anläggningen bättre kan kommunicera med ungdomar.
VR-upplevelse i Porttornet: Belägringen av Malmö 1677
Under sommaren var porttornet på Malmö Museer utrustat
med VR-teknik och besökarna erbjöds en Virtual Realityspelupplevelse där de kunde ta ett kliv tillbaka i tiden för den
danska belägringen av Malmö där de interagerade med föremål
och personer. Den engelskspråkiga spelupplevelsen är en del av
ett Master-arbete på Lunds universitet och kommer att utvecklas
kontinuerligt utifrån synpunkter från besökare.

Vattenvetarpodden
Vattenvetarna har tillsammans med elever från årskurs 8–9
på Kryddgårdsskolan skapat en podd: De lyfter frågor om
övergödning, miljögifter, dagvatten, rent dricksvatten och
havsnivåhöjningar. Eleverna har själva skrivit manus och spelat
in avsnitten som finns både på svenska och engelska. Några av
avsnitten kommer även finnas tillgängliga på andra språk som
talas av ungdomarna, till exempel arabiska, turkiska och ryska.
Den 8 juni var det premiärlyssning av Vattenvetarpodden i
Hyllie Vattenpark. De som deltog var elever och lärare från
Kryddgårdsskolan, pedagoger från Vattenvetarna, Frida Trollmyr,
ordförande i kulturnämnden, samt representanter från Kretseum,
Miljöförvaltningen, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.
Eleverna var både stolta och lite generade över att höra sina egna
röster spelas upp ur Vattenvetarbussens högtalarsystem.
Akvariets quiz
Unde juli månad lanserades akvariets quiz för barn och vuxna.
Genom att scanna QR kod eller besöka mm.emused.eu kommer
användaren till frågorna som finns placerade i en digital karta.
Därefter följer en rolig upptäcksfärd i akvariet där besökaren
möter djur, hittar svar och samlar poäng. Tillgänglig på svenska,
engelska och polska.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN STADSARKIVET
malmöborna. I samband med detta blev även Suzanne Sandberg
från Stadsarkivet utnämnd till en av tre representanter för
kommuner i nationella samrådsgruppen (ett samarbete mellan
SKR och Riksarkivet).
De senaste veckorna har vi startat upp ett projekt i samarbete
med Göteborgs Universitet och flera kommuner i Sverige där
Artificiell intelligens tolkar betyg och närvaro vid små- och
folkskolor i landet under Spanska sjukan.
Dokumentation och yttrandefrihet
Två samarbeten mellan Dawit Isaak-biblioteket, Biblioteken i
Malmö och Sommarscen har resulterat dels i att Malmös barn
och unga kunnat ta del av ”Förbjudna sommarboken” där 300
förbjudna eller censurutsatta barnböcker delades ut i samband
med högläsning. Dels i att Ljudverket ”Dikten Orden Språket
Makten” har kunnat höras på Ljudkullen i Västra hamnen.
Fristadsmusikern Yasmine El Baramawy och Betlehem Isaak m fl
medverkade. Colombia arrangerar årligen en av världens största
bokmässor och i år var Sverige ”huvudgäst” på mässan. Världens
första bibliotek för förbjudna böcker – Dawit Isaak-biblioteket,
var en av programpunkterna. Seminariet finns att se här: https://
www.sueciasociosostenible.com/. Sedan juni har Dawit Isaakbiblioteket ett Facebook-konto. Gilla sidan och få löpande info
om vad som händer!

300 förbjudna eller censurerade barnböcker
delades ut av Dawit Isaak-biblioteket under
sommaren. Foto: Rosengårdsbiblioteket

Publika enheten
I sommar har vi haft extra fokus på barn och unga. 30 ung i
sommar-praktikanter samtidsdokumenterade staden i projektet
Malmö.NU och visade utvalda alster i utställningar på
Föreningsgatan. Alla stadsdelar fotograferades och med särskild
omtanke delar av hamnen där det planeras för bostäder i en
inte alltför avlägsen framtid. Historieätarna gjordes i år som
film, i ett samarbete med Cirkusskolan fick barn pröva på äldre
cirkuskonster, och vi arrangerade ett filmlabb där barnen gjorde
film på ”historiskt analogt vis.”
Tillsyn och arkivvård
I juni skickade Stadsarkivet in en skrivelse till
Utbildningsdepartementet om förslag till utredning om nationell
betygsdatabas. Skrivelsen är ett samarbete mellan flera stadsarkiv
och vi har i samarbetet knutit kontakter och fått goda uppslag på
effektiviseringar rörande betygshantering som kommer att gynna

RIKC
Den 2 augusti infaller den officiella minnesdagen för den romska
Förintelsen. Detta uppmärksammades i år gemensamt med
Göteborg stad och Stockholm stad genom två videos med tal
från politiker och tjänstepersoner. Talen spreds via sociala medier
samt via kommunens intranät. RIKC:s utbildningssatsning med
Latinskolan återupptas fr.o.m. augusti. Det är planerat för sex
tillfällen riktat till skolans samhälle- och historielärare. Fokus
är frågor kring makt och demokrati i klassrummet kopplat till
exempel och fortbildning om frågor som berör den nationella
minoriteten romer. Utbildningen påbörjades förra året men fick
pausas på grund av pandemin, nu ser vi fram emot att börja
igen!
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTHALL
Publiken är tillbaka
Under sommaren har besökstrycket varit
det högsta sedan pandemins början.
Utställningen med brasilianska José
Leonilson, som visas i en mörklagd
konsthall för att skydda verken, har varit
populär bland besökarna – inte bara för att
Konsthallens mörker erbjudit svalka under
sommarens ovanligt heta dagar. Leonilsons
(1957–1993) konst är på många sätt
högaktuell i dag. Mycket av det han
skildrade på 1980- och 90-talet kan ses gå
igen i dagens samhälle: Ett hårdare politiskt
klimat gentemot religiösa och sexuella
minoriteter, en upptrappad miljöförstörelse
Under sommaren har Konsthallens pedagoger
och en global epidemi som lamslår
varit ute på lådcykelturné och ordnat uppemot
samhället; under det tidiga 90-talet var
fyrtio workshops på områdesbibliotek, fritidshem,
fritidsgårdar och idrottsplatser. Foto: Patricia Hasling
aids det övergripande hotet. Utställningen
har också varit synlig i gatubilden genom
kampanjen Konstsommar 2021, ett
Lådcykelturné med skaparverkstäder
samarbete med Malmö Konstmuseum
För dem som stannat kvar i eller besökt Malmö under sommaren
och Moderna Museet för att lyfta det stora konstutbudet i sommarhar Konsthallen kunnat erbjuda skapande verkstäder på
Malmö. Konsthallen har även varit involverad i arbetet med den
Konsthallstorget varje onsdag och lördag. Utöver detta har
nya appen Konst i Malmö, som bjuder på konstvandringar runtom
Konsthallen också dykt upp med uppemot fyrtio workshops på
i staden.
områdesbibliotek, fritidshem, fritidsgårdar och idrottsplatser i
samarbete med Kul i Malmö Karavanen. Uppflugna på lådcyklar
Offentlig konst i Sofielund
har Konsthallens pedagoger gjort en turné genom staden och
Konstlyftet 2.0 har rullat på med nya krafter i sommar. Projektet
ordnat verkstäder där deltagarna fått skapa fantasifulla kartor
riktar sig till vuxna med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning
över sin stadsdel, ”Malmös vita fläckar”, som resulterade i en
och har under den här våren vuxit med fler deltagande LSS-grupper
utställning. Platserna för pop up-verkstäderna har valts utifrån
och ett bredare uppdrag. I höst kommer tre offentliga konstverk
kulturförvaltningens kartläggning över var i Malmö det finns
skapade av deltagare att invigas i Sofielund. Utöver det har åtta
minst aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. En annan
nya grupper bjudits in till Konsthallen för fördjupat arbete med
mycket uppskattad sommaraktivitet har varit skaparverkstäderna
skapande. Verksamheten ska vara ett fritt rum för inspiration och
på medborgarkontoret Varda i Rosengård (inom projektet Bästa
skapande utifrån varje persons behov och förutsättningar och
sommaren), där Konsthallens arabisktalande pedagog Najim träffat
verka för ökad förståelse mellan Malmöbor. Genom att många
barn och unga varje vardag under juli månad. Efter några veckor på
olika personers erfarenheter blir synliga i Malmös stadsbild ökar vi
plats började barnen familjärt kalla honom amo, ett arabiskt ord för förståelsen mellan Malmöbor med olika bakgrund, förutsättningar
”farbror”.
och livsberättelser.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTMUSEUM
spännande historisk introduktion av journalisten och
dramatikern Aleksa Lundberg. Den här hybriden
mellan förinspelat, på plats och stream är något
som vi som institution har dragit många lärdomar
av och kommer ta med oss in en förhoppningsvis
mindre virusanfrätt samtid. Mer om (in)visible nästa
nämndsinfo då utställningen också är Konstmuseets
huvudsakliga bidrag till Prideåret 2021.
Juli – the winners take it all
Under sommaren rullade vi ut ett kommunikativt
projekt med presentationer intervjuer av samtliga
mottagare av Konstmuseets stipendier och bidrag
2021. De här minireportagen gjordes av med två
museologi-studenter från Lunds universitet, som
samtidigt fick lära sig mer om hur ett konstmuseum
opererar. Posterna löpte under hela juli på Instagram
och blev väldigt populära. Stipendierna och bidragen
spelar en viktig roll som katalysatorer för Malmös
kulturliv; de kan göra att unga lokala konstnärer når
ut till en större publik men ger också möjlighet till
äldre eller sjuka konstnärer att fortsätta sitt värv.
Bilder från öppningen av Samlingen.
Foto: Henrik Hellström.

Juni – de stora vernissagernas månad
Att sammanfatta allt som hände på Konstmuseet i juni låter sig
knappast göras annat än i romanformat. Vi öppnade den största
konstutställningen i Malmö sedan 70-talet – bara det är värt
en maffig bok i sig. Händelsevis finns den publikationen om
Samlingen redan tillgänglig då den släpptes på bokförlaget Arena
i samband med öppningsveckorna.
Visst, Covid-situationen förhindrade den smärre folkfest
som öppningen av en utställning av den digniteten förtjänar
men vi kunde ändå genomföra en värdig öppningsceremoni
med såväl ett litet antal inbjudna gäster som med kameror
och livesändningsutrustning. Frida Trollmyr, Pernilla Conde
Hellman och Kirse Junge-Stevnsborg markerade alla vikten
av Samlingsutställningen för Malmö och regionen. Och
som vår kulturdirektör sa i sitt tal så hoppas vi nu att nästa
Samlingsutställning öppnar i ett alldeles nytt konstmuseum.
Även en våning upp öppnade Konstmuseet dörrarna till
en helt ny utställning, (in)visible, som tar sig an konst ur
ett queer-perspektiv. Tal av utställningens fem curatorer
varvades med filmat material från RFSL, Stadsarkivet och en

En viktig sommarlansering var konstappen Konst
i Malmö som vi var med och tog fram tillsammans
med Konsthallen och projektledaren Jonna Wakeham
Ölund. Den finns nu som en slags pilot med fyra
rundor bland stadens offentliga konstverk: Centrum, Västra
Hamnen, Rosengård och Hyllie. Vi ser det här som ett steg i
att stärka stadens arbete för offentlig konst och göra den mer
tillgänglig. Appen skall nu utvecklas vidare.
.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURSKOLAN
Kulturbanken
Kulturskolan har dessutom testat ett
nytt pilotprojekt kallat Kulturbanken.
Barn och unga har fått möjlighet
att låna en gitarr eller ukulele under
fyra veckor. I lånet ingick även
instruktionsfilmer som skapats av
lärare på Kulturskolan med tips om
hur man kommer i gång och hur man
kan fortsätta sitt musicerande på egen
hand. Man kunde också hämta ut
en blockflöjt eller ett bildpaket med
tillhörande instruktioner.
Unga Malmös berättelser
För andra året i rad har ett 30tal ungdomar genomfört sin Ung
i Sommar-praktik på Malmö
Kulturskola. Deras uppgift har
varit att producera poddarna Unga
Malmös Berättelser som nu ligger ute på Malmö stads hemsida
och kan nås via sociala medier. Projektet fick även i år stort
genomslag i medier.

Med Unga Malmös Berättelser har ett 30-tal
ungdomar vi Ung i Sommar fått möjligheten
att skapa egna poddar. Foto: Jon Willén

En sommar med Kulturskolan
Kulturskolan har under sommaren erbjudit ett stort urval
av lovaktiviteter, både för befintliga elever och barn/unga
som annars inte deltar i någon av våra verksamheter. Bland
aktiviteterna fanns dels fördjupning inom instrument, musikal
och teater för intresserade kulturskole-elever och dessutom
möjlighet att prova bland annat rap, låtskrivning, streetdance,
graffiti, trolleri, animation och teater för hela målgruppen 7-19
år i Malmö. Med en stor mängd upplevelser på olika platser har
vi haft möjlighet att värna den kulturella allemansrätten och ett
likvärdigt kulturutbud på nya platser, med nya målgrupper och
med nya aktiviteter.
Kulturskolan på hjul
Bland lovaktiviteterna har Kulturskolan satsat på mobil
verksamhet genom att ta oss runt i stan på flakcyklar och en
”kulturskolebil”. Vi har nått barn och unga över hela staden
bland annat i samarbetat med fritidsförvaltningens motsvarande
satsning Karavan, med MKB och med Folkets Park. Två
turnerande lärar-team har erbjudit barn och unga att prova
på instrument, sång, dj, dans, graffiti, konst, teater med mera.
Genom satsningen har många barn och unga i Malmö samtidigt
fått en ökad kännedom om Kulturskolan.

Bland berättelserna återfinns ”Jag äter inte hund” av Annika
Chen, om fördomar gentemot människor med kinesiskt
ursprung. Frans Nilsson berättar om hur det är att förlora en
pappa vid femton års ålder. Idéen till satsningen skapades 2020
av Irya Gmeyner, som sedan gjort sig ett namn som skapare till
musiken från TV-serien ”Tunna Blå Linjen”.
Satsningen ger inte bara stort utrymme för Malmös unga
att skapa sin egen kultur, utan också en unik möjlighet för
Malmöbor och andra att få en inblick i unga Malmöbors tankar
om livet.
Lyssna på poddarna här: https://malmo.se/Uppleva-och-gora/
For-familjer-barn-och-unga/Malmo-Kulturskola/Unga-Malmosberattelser.html

2021

08

VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURARR. & MÖTESPLATSER
Sommarscen
Sommarscen har under året arbetat utifrån en planeringsmodell
som i första hand skulle säkerställa smittsäkra arrangemang
för publik och personal. Vi valde spelplatser som lätt gick att
avgränsa för publik samt intimare programinnehåll som för
en mindre publik ändå hade stor konstnärlig höjd och bredd.
Implementeringen av ett biljettsystem fattades tidigt under
hösten 2020. Tydlig och framförallt tidig information gällande
biljettsystemet har resulterat i att Sommarscen kunnat vara
konsekventa i planeringen. Genom att metodiskt anpassa
verksamheten till aktuella restriktioner och fortfarande hålla vår
planerade linje, möjliggjordes en förutsägbarhet och trygghet
som var viktig för Malmöbor och personal.
Sommarscen genomfördes 12 juni – 5 augusti på 30 spelplatser
och Malmöborna fick möta musik, teater, dans, nycirkus,
ljudkonst, vandringar och föreställningar för alla åldrar. Nytt
för året var litteraturvandringar på egen hand och ljudverk
att uppleva när som helst. Flera programpunkter har berört
identitet, utanförskap, normer och mänskliga rättigheter kopplat
till Öppna Malmö och World Pride.
Kulturella allemansrätt/Barnkultur
Enligt plan har avdelningen Kulturarrangemang och
mötesplatsers inköpsbudget för fria konstaktörer omfördelats
till Malmö Konsthall och Malmö Konstmuseum.
Budgetomfördelningen har gjorts för att säkerställa den
kulturella allemansrätten på skoltid och för att samordna
kulturförvaltningens resurser mer effektivt. Det blir ett ökat
fokus för enheten på scenkonst och en del i att renodla enhetens
och underliggande sektioners uppdrag på just scenkonst och
film. Ett lyckat överlämningsmöte med delande av erfarenheter
och nätverk har ägt rum och processen är igångsatt.

Arena 305
För några veckor sedan arrangerade Arena 305 för första gången
ProducerCamp 305, eller PC 305 som vi kallar det. PC 305
är ett prestigelöst dagskollo riktat till tjejer, icke-binära eller
transpersoner i åldrarna 15–18 år. Under fyra dagar fick de
femton deltagarna grundläggande kunskaper i inspelningsteknik,
mixning och produktion. Deltagarna bjöds även på
inspirationsworkshops med etablerade kvinnliga producenter
och musiker. Det hela avslutades med en konsert av Malmös
egna Julie Chikane. Kollot är en del av vårt jämställdhetsarbete
på Arena 305. Musikproducentyrket är alltjämt mansdominerat,
vilket tyvärr återspeglas i vår verksamhet. Det vill vi ändra
på. Syftet med PC 305 var att radera de hinder som finns för
målgruppen att ta första steget till att producera musik.

