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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN BIBLIOTEKEN I MALMÖ
Nordisk Panorama på BiM
I samband med filmfestivalen
Nordisk Panorama i september kunde
biblioteksbesökare på Kirseberg, Limhamn,
Masten 2 och Stadsbiblioteket ta del av
det specialkurerade filmprogrammet Body
and Soul på tema identitetsskapande, kön
och sexualitet. De tre kortdokumentärerna
som visades var Joakim av Tobias Ohlsson
(2021), Space is Quite a Lot of Things av
August Joensalo (2021) och Sugar Oil Pine
Water av Tove Pils (2021).
Dawit Isaaks minnesdag
Den 23 september uppmärksammade
biblioteken 20-årsdagen av Dawit Isaaks
fängslande. Stadsbiblioteket hängde upp
två stora porträtt i Ljusets kalender – ett
Porträtten på Gui Minhai och Dawit Isaak i
på Dawit Isaak och ett på förläggaren
Ljusets kalender invigdes 23 september.
Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina.
Foto: Biblioteken i Malmö
På invigningen läste författarna Torbjörn
Flygt, Naeimeh Doostdar och David
Lättnader i coronarestriktioner
Zimmerman verk av sina fängslade kollegor.
Den 29 september tog regeringen bort många av de restriktioner Kulturnämndens ordförande Frida Trollmyr, stadsbibliotekarie
som gällt under pandemin. Redan i början av september
Torbjörn Nilsson och Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal höll
började biblioteken dock lätta på restriktionerna då inga stora
tal. Efter invigningen hölls ett samtal om arbetet med att få Isaak
förändringar gjordes under sommaren. Den 13 september
frigiven och om journalisters villkor i olika delar av världen.
kommunicerade biblioteken ut att det nu finns vissa sitt- och
Dawit Isaak och Gui Minhai är båda svenska medborgare och
studieplatser, att maxgränsen för antal samtidiga besökare
samvetsfångar som fängslats för sin rätt att få uttrycka sig fritt.
höjts och att ordinarie öppettider gäller. Den 29 september tog
biblioteken bort både budskapet att de inte är mötesplatser och
Språkcaféer och läxhjälp
tidsbegränsning för besök, och programverksamhet i lokalerna
Efter ett och ett halvt års programstop kunde några av BiM:s
återupptogs. Vissa begränsningar kvarstår för att undvika
mest populära aktiviteter återupptas i september: språkcaféer och
trängsel.
läxhjälp.
BiM-dagen
Den 16 september ägde den första BiM-dagen rum – en
heldag med korta och inspirerande presentationer av och för
bibliotekens medarbetare, om biblioteksverksamhet. BiM-dagen
var en intern insats, men en majoritet av presentationerna
berörde verksamhet som riktas till Malmöborna. Bland de mer
än 20 spännande bidragen fick deltagarna bland annat höra
om romska läsambassader, mötesskapande i Lindängen, att
skapa arrangemang för barn med funktionsnedsättningar och
hälsoeffekterna av konceptet delad läsning. Syftet med BiMdagen, som skedde via livesändning över Teams, var att skapa en
delande dag för att inspirera, informera, prata och diskutera.

Språkcaféerna har körts digitalt under pandemin men nu
erbjuds aktiviteterna även fysiskt på Stadsbiblioteket och några
områdesbibliotek, tillsammans med våra samarbetspartners Röda
Korset och IM (Individuell Människohjälp). Det erbjuds såväl
engelskt språkcafé som språkträning på svenska för dem som
talar persiska eller dari. Läxhjälpen med IM riktar sig både till
gymnasieelever och SFI-studerande.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ MUSEER

Statistik
Under september hade museet något färre besökare med totalt
15 419 besök till både Teknikens och Sjöfartens hus såväl
som till Slottsholmen, inklusive uppsökande verksamhet och
digitala besök. Av totalt antal besök noterades 8 324 besök på
Slottsholmen.
Malmö med fingertopparna
- 12 taktila arkitekturer i Malmö
Malmö stadsbibliotek, Johanneskyrkan, Malmö Opera,
Kronprinsen, Hyllie vattentorn, Almvik (8 punkthus), Stadshuset,
Turning Torso, Niagara, Malmö Live, Green House, Studio
Utställningen öppnade den 24 september på Teknikens och
Sjöfartens hus, med syfte att skapa tillgänglighet för alla genom
form, arkitektur och digitalisering- Besökare med nedsatt eller
ingen syn alls kan med fingrarna känna på arkitekturerna och
genom beröring få en inre vision av hur byggnaderna ser ut.
Tidigare har det inte varit möjligt för en synnedsatt att uppleva
hur staden är utformad, därför har stadsbyggnadskontoret i
Malmö tagit fram 3D-printade modeller av några av stadens
ikoniska byggnader för att ge fler tillträde till staden samtidigt
som även seende kan utforska byggnaderna på ett nytt sätt. De
taktila modellerna är i skala 1:250, de består av en miljövänlig
beständig plast och upplevs genom beröring.

Museispårvagnen –
Generarations kulturarv
En septemberkväll fick Malmö
stads kulturnämnd en exklusiv
provtur i den nyrenoverade
spårvagnen, innan den ställdes
in i garaget för vinterförvaring.
Museilinjen erbjuds årligen
under juni – september och
går utanför Malmöhus slott,
förbi Teknikens och Sjöfartens
hus, genom Slottsparken och
fram till Stadsbiblioteket.
Turen med museispårvagnen
är både för den äldre
Bild: Malmö med fingertopparna
generationen, som med en
Foto: Viktor Jonasson
tur kan återuppleva tidigare
minnen, och även till barn och
barnbarn som kan resa tillbaka
i tiden och uppleva hur man tog sig fram i staden i mitten på
1900-talet. Turen i detta rörliga kulturarv är väldigt unik och
uppskattas av Malmöbor såväl av turister. Museispårvagnen körs
av den ideella föreningen Malmö Stads Spårvägar.
Kultur på sociala media
Inlägg på Instagram visar sig fortsätta vara väldigt uppskattat
av följarna. Varje vecka, likaså under september publicerades
färgglada filmklipp med ett ständigt nytt djur från akvariet.
En annan serie av inlägg som uppskattas är arkivbilder med
biografier av historiska kvinnliga representanter inom olika
arbetsområden. I september månad presenterade bland flera,
Wilhelmina Sjöcrona, museiassistent på Malmö Museer
under 1920-talet. Likaså gjordes en serie inlägg från bakom
kulisserna med residensprogrammet där konstnärer möter
forskare vid European Spallation Source, som en del i
visualiseringssatsningen på Malmö Museer.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN STADSARKIVET

Boende från äldreboendet Rönnbäret
upplever konst ur ett queerperspektiv på
Konsthallen i ett Kultur för äldre-projekt.
Foto: Mikaela Bengtsson Sandåker

Tillsyn och arkivvård
Under kommunens arkivdag som arrangerades av Stadsarkivet
lyssnade över 50 kollegor från stadens förvaltningar via teams.
Vi berättade om nya Arkivhandboken version 4 och om hur
Platina nu anpassas för mer effektivitet och tydlighet genom
arkivfunktionerna i staden. Arbetet med Kockums industriers
arkiv rullar på förträffligt. Robottjänsten, RPA, har fått ett
nytt uppdrag, att göra vackra utdrag ur betygsdatabasen - ett
samarbete med Stadskontoret och Serviceförvaltningen. Med
den goda hjälpen från digitaliseringen hålls ärendemängden i
schack och även om arbetsbelastningen är fortsatt hög så verkar
ökningen plana ut något.
Kultur för äldre
I det nära samarbetet med HVOF har det producerats och
hållits flertalet aktiviteter där stadens äldre fått ta del av
kultur. En grupp med personal och boende från äldreboendet
Rönnbäret var nyligen med i en tredelad kulturupplevelse med
queerperspektiv. I samarbete med Malmö Konsthall och Malmö
stadsbibliotek ordnades en ”shared reading” och en konstvisning,
samt avslutade med ett återkopplande och reflekterande samtal
där deltagarna fick berätta vad upplevelserna väckt inombords.
Äldredagen 2021 bestod helt och hållet av en långfilm där
huvudpersonen återfann glädjen i livet genom att ta sig runt
med lådcykel och ta del av kultur. Ett samarbete där flera av våra
verksamheter medverkade och ett band från Arena 305 gjorde
jingeln till filmen.

RIKC
Den 27 september invigdes romskt
minnesmärke med pompa och ståt på
Limhamnsfältet. Invigningen gästades av
ca 80 personer samt media. Den 29 sep
uppmärksammades resandefolkets högtidsdag
digitalt med flera andra kommuner samt
medverkan i ett samtal på Västerbottens
museum på temat antiziganism och Förintelsen
av romer. Utifrån handlingsplanen för den
romska minoriteten fortskrider arbetet med att
öka kunskap inom kommunens förvaltningar.
RIKC har ingått i Mellanhedsskolans projekt
”Levande bok”, hållit ett frukostseminarium
för anställda inom ASF, samt hållit en dragning
för Malmö stads krisstödsorganisering. RIKC
har även hållit en halvdagsutbildning för
kulturförvaltningen i Region Skåne samt
ett föredrag för Borås stads styrgrupp för
kommunens arbete med nationella minoriteter.

Dawit Isaak-biblioteket
Kampanjen med syftet att öka kännedomen om biblioteket
och samla in Malmöbornas tips på förbjudna böcker ledde
till både inköpsförslag och en markant ökning av besökare, på
hemsidan men också fysiskt i biblioteket. Under årets Bokoch biblioteksmässa deltog biblioteket i tre panelsamtal. Den
23 september uppmärksammades minnesdagen för Dawit
Isaaks fängslande tillsammans med Reportrar utan gränser och
BiM. Även med Amnesty i en särskild kampanj på ett fyrtiotal
bibliotek i landet. Afghanistan har varit månadens tema och ett
publikt arr hölls med vår före detta fristadförfattare Mukhtar
Wafayee. I det digitala spelet Minecraft har Reportrar utan
gränser skapat ett Uncensored Library. Tillsammans med Dawit
Isaak-biblioteket lanserades en ny ”paviljong” i biblioteket med
förbjuden journalistik från Eritrea, med fokus på Dawit Isaak.
Läs pressmeddelandet (länk). https://rsf.org/en/news/rsf-opensnew-room-swedish-eritrean-journalist-dawit-its-digital-libraryagainst-censorship
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTHALL
Program och publik verksamhet
Under oktober arrangerades samtal och filmvisning av
performanceprojektet Precious Balance Point utifrån en
performancefilm inspelad på Ribersborgs strand i Malmö. Under
arrangemanget arrangerades även en performance utanför Malmö
Konsthalls entré där besökarna bjöds in till att måla med vatten.
Malmö Konsthall var i år en del av Copenhagen Art Weeks program
för första gången, med utställningen Leonilson: Drawn 1975–1993
samt återskapade utställningen Art Against Aids, med flera lokala
konstnärer, som ursprungligen ägde rum i Malmö 1991 på en
handfull gallerier i staden. Medverkan innebar uppmärksamhet i
danska medier samt en stor tillströmning besökare som tog del av
utställningarna och offentliga visningar.

Hundar Sökes, vår kampanj i sociala medier för
att hitta volontärhundar uppmärksammades
av bl.a. SVT och SR

Pedagogisk verksamhet öppnade upp igen
Efter att restriktionerna till följd av covid-19 lyfts har vår
pedagogiska verksamhet riktad mot barn och vuxna öppnat upp
igen. Vår helgverkstad lockade ett stort antal besökare, både nya och
gamla som skapade egen konst med inspiration från utställningen
Leonilson: Drawn 1975–1993. Våra offentliga visningar öppnade
även upp igen och var välbesökta både under vardagar men framför
allt på helgerna då våra guider visade utställningarna för stora
grupper besökare. Vi märkte även att intresset från skolor var stort
då vi öppnade upp för bokade visningar. Under oktober har vi även
tillhandahållit en finskspråkig workshop och en visning i samarbete
med finskt förvaltningsområde. Projektet Konstlyftet 2.0, som riktar
sig till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer
med kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning, och som görs i
samarbete med MKB och funktionsstödsförvaltningen åkte till
Borås och Textilhögskolan. Där produceras en väv som kommer att
vara ett offentligt verk i MKB:s fastighet Trevnaden i Sofielund, och
som senare i höst kommer att invigas.
Under oktober medverkade vi även Skissfestival, ett samarbete
mellan bland andra Pernilla Glaser Boiler, Skissernas Museum,
K3 Malmö Universitet, Form/Design Center och Konstfack.
Skissfestival utforskade skissen som metod i gränssnitten mellan
konst, pedagogik och samhällsutveckling.

Tidigare utställningar och framtida projekt
Som en del av Öppna Malmö bidrog Malmö Konsthall med
vår publikation om Ceija Stojka till samtliga deltagare av
Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och
bekämpandet av antisemitism. En publikation som producerades
i samband med vårens utställning av förintelseöverlevaren Ceija
Stojkas konstnärskap. En utställning på Malmö Konsthall väckte
stor uppmärksamhet både bland kritiker och besökare.
En stor del av oktober har gått åt att förbereda vår stora produktion
Sun & Sea, operaperformancen med fokus på klimatfrågor som
kommer att utspela sig på en uppbyggd sandstrand i konsthallen.
Sun & Sea belönades med pris på Venedigbiennalen 2019 och kan
äntligen visas i Malmö efter att ha turnerat runt om i världen. I linje
med temat på produktionen byggs den upp med miljöavtryck i
åtanke, med resursåterbruk i fokus.
Vi upplever ett stort intresse både medialt och från våra besökare
inför Sun & Sea. Något som har märkts när vi eftersökt Malmöbor
och hundar som volontärer i föreställningen.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN MALMÖ KONSTMUSEUM

Konstmuseets intendent Mimmi Sjö var först
ut i visningsserien Samlingen berättar.
Foto: Malmö Konstmuseum

Fram med konstnärerna!
I september satte vi i gång med att göra ingående presentationer
av konstnärskapen i utställningen (in)visible på Konstmuseets
Instagram, tillsammans med konstvetaren Julia Stenberg. Vi har
även tidigare uppmärksammat konstnärer och konststipendiater
på liknande sätt och vi kan tydligt se att det finns ett stort
intresse av att komma konsten närmare på det här viset. Mer
kända konstnärskap, som Barbro Bäckström, har håvat in flera
hundra digitala hjärtan. Detta var särskilt viktigt för oss under
september månad då vi fortfarande opererade med begränsade
platser och förbokningskrav för fysiska besök. Sedan augusti
2020 så har följarantalet på Konstmuseets Instagram ökat
med ca 50%, så vi tror att detta är ett vinnande koncept även
fortsättningsvis.
Samlingen berättar
I september startade vi upp en ny visningsserie som vi har döpt
till Samlingen berättar. Det är fysiska specialvisningar i vår
fina nya basutställning, som på så vis väger upp våra digitala
satsningar. Det speciella med visningarna är att vi låter olika
sakkunniga ta sig an Samlingen från just sitt specialområde. Vi
börjar med att låta Konstmuseets egna intendenter och experter
dela med sig av sina djupa kunskaper, men nästa år så siktar vi
på att fortsätta visningsserien med att bjuda in helt andra röster
och blickar till vår utställning. Först ut i Samlingen berättar
var intendenten Mimmi Sjö som även är projektledare för
förmedlingsprojektet Historia genom Konst. En fullbelagd och
mycket uppskattad visning som lovar gott för framtiden.

Konst för sovande, konst av sovande och sömn som konst
Ett helt år låg det allt annat än sömniga konstprojektet Sleep
5959 i dvala på grund av pandemin, men lagom till Malmö
Gallerihelg 2021 så kunde vi äntligen förvandla Stora festsalen
på Malmöhus slott till en sovsal. Under två dagar och en hel natt
fylldes hallen av sövande högläsningar, teceremonier och till sist
ett nattligt performance av den världsberömda strupsångerskan
Sainkho Namtchylak. Konstnären Shu Lea Cheang och
forskaren Matthew Fuller ligger tillsammans med konstnätverket
Metood bakom detta projekt som utforskar sömnen som fristad
och tillflyktsort. Malmö Konstmuseum valde att förlägga Sleep
5959 till just Stora festsalen eftersom den 1945 fungerade som
just en fristad för de flyktingar som kom med de vita bussarna
till Malmö från Nazitysklands koncentrationsläger.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURSKOLAN
Testa-på-verksamhet för barn och unga med
funktionsvariationer
I Mazettihuset ordnades under två lördagar i september testa-påverksamhet för unga med olika nivåer av funktionsvariationer.
Det blev två lyckade evenemang med omkring 50 nöjda barn
och unga i sällskap av föräldrar, assistenter eller ledsagare.
Aktiviteterna som bestod av workshops i bild, dans, teater och
musik blev mycket uppskattade och har redan resulterat i flera
nya anmälningar till Kulturskolans kursverksamhet.

Magnus Ekwall blir ny chef för Malmö Kulturskola.
Foto: Malmö Stad

Magnus Ekwall ny chef för Malmö Kulturskola
Under sina många år på Malmö Kulturskola har Magnus Ekwall
drivit en spännande utveckling som satt Kulturskolan på kartan
även i nationella sammanhang. Han har bland annat startat
Tvåornas Kör och har tagit internationella El Sistema till flera
Malmöskolor.
– Jag ser väldigt mycket fram emot att få leda Kulturskolan in
i framtiden! En verksamhet som betyder så mycket för barn
och unga runt om i hela Malmö. För mig känns det väldigt
fint och viktigt att kunna bidra till barn och ungas medverkan
och delaktighet och också till deras möjlighet att ta del av den
kulturella allemansrätten.
Andas Malmö
Den av Kulturskolan producerade låten Andas Malmö lanserades
för snart två veckor sedan och har uppmärksammats i både P3
Din Gata och magasinet Kingsize. I helgen spelades den också
i pausen i matchen mellan FC Rosengård och Linköping. Den
samlar i nuläget totalt runt 11.000 spelningar på Spotify och
Youtube. Förutom artisterna körar El Sistema och Kulturskolans
danselever syns i videon.

Friisgatan session
En lördag i månaden öppnar Malmö Kulturskola upp
Mazettihuset för FRIISGATAN SESSION där vi erbjuder en
kombination av workshops och evenemang. Vi vill genom
denna satsning öka delaktigheten hos ungdomarna och göra
Malmö Kulturskola relevant för ungdomar i åldern 13+.
FRIISGATAN SESSION har som mål att skapa en arena
för sociala och kulturella möten där relationer knyts mellan
ungdomar och kulturaktörer. Målet är att ungdomarna själva ska
driva arbetet där elevambassadörer är delaktiga i såväl planering
som rekrytering av nya målgrupper samt är med som värdar vid
eventen.
Världens barn
Under vecka 40 gjorde Kulturskolan flera insatser för att samla
in pengar till Världens barn. Eleverna medverkade i såväl
konserter som DJ- framträdanden och dansuppvisningar i
både Mazettihuset och på Triangelns köpcenter. Insamlingen
avslutades på lördagen med en bildworkshop för allmänheten.
Kulturskolan passade samtidigt på att fortsätta sin digitala
utveckling genom att streama gitarrelevernas konsert under
Världens Barn. I lokalen fanns cirka 75 i publiken och på
YouTube deltog ytterligare ett hundratal. På sikt kan detta
vara en möjlighet för till exempel elevernas kompisar att se
konserterna online och få upp ett intresse för Kulturskolans
verksamhet.
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VÅRT BIDRAG TILL KULTUREN KULTURARR. & MÖTESPLATSER
Allaktivitetshusen
Allaktivitetshuset Apelgård har återstartat samverkan med
närliggande förskolor i syfte att nå den yngre Malmöbon och
deras vårdnadshavare. Aktiviteter har genomförts utifrån barnens
önskemål.
Allaktivitetshuset Lindängen har haft musik- och dansaktivitet
med grundsärskolan samt Allas lika värde-vecka. Varje dag
uppmärksammades en diskrimineringsgrund.

Vinnare Nordisk Panorama - Children’s Choice Award
2021: Fortellinger fra dusjen, Teresia Fant, Norge
Foto: Niklas Gyberg Ivarsson

Kultur i förskola/skola
Månaden har präglats av om- eller inställning av arrangemang
för förskola, skola och gymnasium i kulturbokningen, på grund
av coronaläget. Sektion scenkonst har startat arbetet kring
förnyade arbetssätt och metoder inför att skapa ett basutbud i
den kulturella allemansrätten.
Två samarbeten med Antirasistiska filmdagar har genomförts
digitalt. Nordisk Panoramas kortfilmsprogram för skolor har
curerats av förvaltningens skolbiosamordnare, i samarbete med
BUFF och Nordisk Panorama. Filmerna ingår i tävlan om Young
Nordic- Children’s Choice Award. Runt 500 unga deltog i
online-visningar och röstade fram vinnaren. Skolbio arrangerade
även en lärarvisning online av franska filmen Slalom, som visas
senare i höst.
Arena 305
I ett samarbete mellan Arena 305 och Sommarscen anställdes
under våren tio ungdomar för att under handledning producera
Sommarscen 305, en musikfestival under fyra kvällar där
ungdomars egna musikval skulle få en plats i Malmö. På
grund av fortsatta coronarestriktioner ändrades i samråd med
ungdomarna upplägget till en endagsfestival, Arena 305 Sessions.
En blandning där både nya och mer kända artister baserade i
Malmö fick plats på scen. Över 500 personer kom under dagen
och kvällen.

Både vuxna och barn har varit på genrep på Malmö Operas ”En
midsommarnattsdröm”. En annan höjdpunkt är ett samarbete
med Motettens Folkets hus på Lindängen där både deltagare
och personal från allaktivitetshuset varit med på eventet ”Ortens
bästa Poet”, med Farhiya Feysal. Ungdomarna som fick se henne
läsa sina dikter uppskattade föreställningen enormt.
Allaktivitetshusen firade 10 år den 17 september med stora
evenemang på respektive hus. Allaktivitetshusens nya grafiska
profil visades upp.
Personal från allaktivitetshusen har tillsammans med
personal från sektion scenkonst sett på teater och tittat på
en scenkonstanalysmetod som en del av det gemensamma
kulturplansarbetet.
Kirsebergs kultur och fritidshus
Malmö Stadsteater lånar Kirsebergsteatern under hösten och
har haft premiär med föreställningen ”Tennsoldaten och
papperdansösen”. Helgernas föreställningar är offentliga och de i
veckorna vigda åt skolelever.

