
Creative Film Skills

Staden som scen – om filmvisningar  
i det offentliga rummet

Staden är full av ytor där film kan visas, men det krävs  
mycket för att detta ska hända. Kreativa visningsarrangörer, 
entusiastiska kulturpolitiker, intresserade ansvariga som 
upplåter platser och filmdistributörer som tänker utanför  
duken. Och dessutom en publik som är villig att uppsöka  
nya platser och utforska staden som visningsrum. Detta är  
ett samtal mellan stadsplanerare, byggaktör, visningsarrangör 
och arkitekt. Det rör sig mellan möjligheter och erfarenheter 
kring rörlig bild i stadsrummet. Vilka demokratiska, inte
grerande och synliggörande effekter för denna konstform  
med sig? Filmen är ett sätt att både synliggöra platsen den  
visas på och publiken som samlas. Men det finns många steg  
att ta mot en mer medveten filmvisningskultur från både 
offentliga och privata aktörers sida.

Såhär skulle visnings
arrangörers kompetens 
kunna användas inom 
stadsutveckling:

 –  Använda projektioner för  
att visa hur ett område 
kommer se ut i framtiden, 
efter ombyggnationer.

 –  Arrangera visningar för 
att tillfälligt ändra en plats 
karaktär eller göra den  
mer tillgänglig.

 –  Fylla tomma ytor och 
utrymmen som uppstår  
under en byggprocess  
med innehåll.

 –  Arrangera visningar och 
events i nybyggda områden 
för att göra dem mer 
attraktiva, redan innan 
människor har flyttat in.



Oscar Eriksson

Oscar Eriksson är tillsammans med 
Melissa Lindgren festivalchef för 
Cinema Queer International Film 
Festival, Sveriges största HBTQ-
filmfestival. Cinema Queer startade 
för snart 10 år sedan för att bredda 
filmutbudet och skapa nya platser 
för var film kan visas. Utöver Cinema 
Queer arbetar Oscar Eriksson som 
tillförordnad inköpschef och ansvarig 
för svensk film på Folkets Bio. 

Ays Alayat 

Ays Alayat är stadsplanerare och 
konstnär. Utöver detta driver Ays även 
eget företag där den föreläser om 
frågor kring inkludering, mångfald, 
representation och social hållbarhet. 
Ays Alayat är också ordförande för 
Kvinnors Byggforum.

Gustav Wallin 

Gustav Wallin är projektledare  
och delägare i Byggnadsfirman  
Erik Wallin, ett projektutvecklings-
företag i tredje generationen  
verksamma i Stockholm. 

Malin Zimm (samtalsledare)

Omvärldsanalytiker på White  
arkitek ter, doktor i arkitektur och  
skribent. Malin Zimm har dessutom 
praktisk erfarenhet av produktions-
design och scenografi från två 
svenska långfilmer.
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Visning av filmen Waiting for B. 
Foto: Cinema Queer.

Malin
– Detta samtal handlar om staden som 
scen och urbana ytor för film och dess 
publik. Hur ser er erfarenhet ut,  i vilka 
stadsmiljöer har ni upplevt film? 

Gustav
– Utomlands i varmare klimat har jag 
sett att det kan visas film på vilken 
tom yta som helst, inte så arrangerat 
utan mer spontant. 

Ays
– Jag har varit på Cinema Queers vis-
ningar i miljöer som exempelvis under 

en bro, tunnelbaneuppgång, i garage 
och i ett badhus. Vidare konstnärliga 
uttryck i form av videoinstallationer 
saknar jag i Stockholm.

Oscar
– Vi på Cinema Queer har ju arran-
gerat många visningar, men inte 
nått ut till alla. Utomhusvisningar 
har dominerats av stora aktörer som 
Stockholms Filmfestival som drar  
stor publik till parker, som lätt blir 
den enda utomhusarenan som syns. 
Vi har bland annat visat film under en 
bro, på platser som inte används och 
som kan upplevas som ogästvänliga 
annars. De här bortglömda platserna 
skulle jag vilja lyfta upp mer, men  
det är av olika anledningar krångligt. 
Det är praktiska saker som gör att  
staden inte är tillgänglig. Men det 
finns spännande exempel på hur 
staden kan aktiveras genom filmvis-
ningar, i Uppsala har de haft stads-
vandringar med kortfilm under 
kortfilmfestivalen. Konceptet heter 
Every wall is a screen, där publiken 
går mellan olika visningsplatser. 
 För fyra år sedan visade vi 
Waiting for B på Långholmen, som 
handlar om fans som köar i månader 
för att se Beyoncé. Det kom  

800 personer till denna visning mitt  
i sommaren. Det var så häftig känsla! 
Vi hade planerat visningen som en  
upptakt till Beyoncés konsert i Stock-
holm dagen efter. Det är viktigt att möta 
publiken i en händelse, med timing.

Malin 
– Att knyta samman filmens tema och 
innehåll till specifika miljöer, har ni 
några tankar kring det? Hur kan man 
jobba medvetet med mötet mellan 
det narrativa och visningsplatsen? 

Oscar
– Vi satte ihop ett paket med lesbiska 
filmer som alla hade ett motiv eller 
inslag av vatten. Dessa filmer visade 
vi på en utomhuspool på Clarion 
hotel. Upplevelsen blev mycket  
starkare, det märktes på publiken. 
Det var en duk inomhus och en  
utomhus, så man kunde ligga i  
poolen i badkläder och se filmer-
 na. Vi har också visat film på 
Storkyrkobadet som är en häftig 
miljö. Det är en historisk plats där 

män som har sex med män har mötts 
sedan lång tid. I dessa miljöer med 
elementet vatten förstärktes känslan 
och stämningen hos publiken. 

Ays
– Jag tänker på offentliga miljöer och 
vem som får vara med i staden och 
skapa trygga miljöer för exempelvis 
queera personer. Vad händer om det 
visas en film som kan skapa friktion 
och konflikt mellan exempelvis pub-
liken och platsen där filmen visas? 
Filmvisningar kan användas för att 
skapa igenkänning och tillhörighet. 

Malin
– Även om visningstillfället är flyktigt 
kan man skapa starka minnen:  
”här har jag varit och sett film”.

”Det är viktigt att möta publiken  
i en händelse, med timing.”
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Ays
– Det finns folk som bor i Stockholm 
som inte sett vattnet. Filmvisningar 
vid vatten är ett sätt att bjuda in de 
som annars inte brukar ta sig till  
vissa platser. 

Malin
– Kan man som stadsplanerare tänka 
mer aktivt på ytor för visningar i  
planeringsstadiet av den fram-
växande staden?

Ays
– Ja det vore väldigt bra, men det 
finns inte så många goda exempel på 
detta. Det är viktigt att idéer om ytors 
användning tas med från början i 
byggprocessen. Vi bygger långsiktigt, 
för hundra år, det får inte bli oanvänd-
bara ytor. Så man bör tänka att film-
visningar kan vara ett av många sätt 
att använda platsen. Det är viktigt att 

byggaktörer och kommuner ser till att 
det finns eluttag, att platsen är till-
gänglig och lätt att underhålla – de 
vanliga kraven – utöver möjligheten 
att visa film finns. 

Gustav
– Behövs det film för att lösa problemet 
att en plats är dåligt använd kanske 
det är andra problem som är mer 
grundläggande där. Däremot kan  
man nyttja eventuella hål som upp-
står, tillfälliga rum som kan fyllas 
med aktivitet av olika slag. Här måste 
man tänka på vem som äger frågan 
om den här funktionen, vem som tar 
ansvar, och vem som bekostar idén. 
Du måste välja att programmera 
platsen. En skicklig stadsplanerare 
borde lösa problemen med exempel-
vis segregation så att man känner sig 
välkommen på alla platser, oavsett 
om det visas en film som man kan 

identifiera sig med på den platsen. 
Därmed inte sagt att det inte ska 
göras, men jag vill ställa frågan så 
det inte blir kulturens uppgift att få 
offentliga platser att fungera. 

Ays
– Stadsplanering handlar om att 
hantera gränsen mellan det offent-
liga och det privata. Hur kan vi göra 
stadsmiljön mer välkomnande för 
filmvisningar? Oavsett om det sker 
för att inkludera grupper eller bara  
för att det är kul. Oscar, vad saknas 
idag för att ni som arrangörer ska 
kunna komma in?

Oscar
– Det som saknas ibland är ett intresse 
från staden och privata aktörer för att 
öppna upp och tillgängliggöra platser. 
Det är framför allt staden som säger 
nej eller att kostnaderna för tillstånd 
blir alldeles för höga för oss. Det är 
ofta för dyrt och för mycket jobb att 
få tillstånd. De som sitter på fastig-
heter är inte lika intresserade som  
de som har ansvar för kultur. Vi skulle 
kunna göra fantastiska saker men det 
finns mycket litet intresse hos framför 
allt Stockholms stad. Film kan visas 
nästan var som helst. Vi har försökt  

få till visningar i Slakthusområdet 
men det är superkrångligt. Man skulle 
kunna göra fantastiska saker i tunnel-
banan. Men det är omöjligt för staden  
att hjälpa till. Kulturlotsen hjälper oss  
just nu men skulle kunna trycka på 
det mycket mer. Det gick ju faktiskt 
att ha tunneldisco för ungdomar 
2008. Vi vill inte stänga av någon 
plats, inte störa trafiken. Vi kan bygga 
runt allt. Men vi har ett problem med 
att få staden att öppna upp, och pro-
blem med att privata aktörer är för dyra.

 Ays
– Du nämner många inomhusmiljöer,  
vilket är förståeligt med tanke på 
Sveriges klimat. Men jag tänker  
på utomhusmiljöer, var skulle ni  
vilja vara? 

Oscar
– Det är få närförortsmiljöer som har 
kvar bra platser. Det har varit klurigt 
att få till. 

Malin
– Men om det fanns optimala möjlig-
heter, vad skulle det vara?

”Vad händer om det visas en film som 
kan skapa friktion och konflikt mellan 
exempelvis publiken och platsen där 
filmen visas? ”
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Ays
– Eluttag är viktigare än projektor. 
Det går att vara varsomhelst bara  
det finns el tillgängligt. 

Gustav 
– Är det viktigt att det är gerilla-
platser, att det känns som ett  
tillfälligt och spontant upplägg?

Oscar
– Jag tror det kan vara både och.  
Som Kulturhusets baksida, fasaden 
mot Brunkebergstorg, det skulle 
kunna vara en mer eller mindre 

permanent lösning för utomhusvis-
ningar i staden. Men andra platser 
kan vara mer ”gerilla”, där man kan 
överraska med visningar och låta 
människor förvånas på väg hem från 
jobbet. Det fyller ett syfte. Men där  
är vi inte är än. Tänk om man såg 
kulturen som något positivt för att 
etablera ett område. Vi kan ju visa 
både provocerande och snälla filmer. 
Vi kunde ha barnfilmsvisningar i en 
buss, med saft och ballonger. 

Gustav
– Det tror jag vår bransch är öppen 
för. Om det inte innebär risker för 
personskador eller så. Egentligen  
är det inga som helst problem.

Malin
– Film kan ju med relativt enkla medel 
förvandla en plats till att bli mer spän-
nande, och man kan projicera till och 
med på en k-märkt fasad utan att 
göra åverkan.

Gustav
– Det jag tänker är att våra platser 
är ju byggarbetsplatser i kanske två 
år. Under merparten av byggpro-
jektets tid finns det ju tomma ytor. 
Men vi har förstås ansvaret att säkra 

byggplatsen mot fallrisk, brand  
och annat. 

Oscar
– Ja och för oss är ju det ett rum!  
Vi förstår säkerhetsbegränsningarna. 
Det skulle vara intressant med en  
visning i ett garage till exempel, som 
en inomhusmiljö som är färdig men 
ännu inte används för parkering. 

Gustav
– Ja, och den perioden stängs ju  
när folk har flyttat in. Annars skulle  
vi få arga bostadsrättsägare…

Ays
– En koreansk konstnär vid namn 
Hang Sungpil har gjort ett verk som 
är ett fotomontage av en målning av 
en park. Det heter Light of Magritte 
och projiceras på själva Magritte-
museet i Bryssel. Det kan vi ta med 
oss som stadsplanerare. Projektioner 
kan vara ett sätt att visa idéer, som 
text, bild, 3D. Alla kan inte läsa 
svenska. Vad händer om vi projicerar 

bilder i 1:1-skala? Projektioner kan bli 
kopplade till demokrati och rätten att 
förstå hur staden skapas och vad som 
ska hända, till exempel hur staden på 
en viss plats kommer att förändras. 
Staden har krav på sig att nå ut till 
invånarna och ge dem möjlighet  
att påverka. 

Malin
– Det är lätt att man fastnar i begräns-
ningar kring långfilmsprojektioner. 
Finns det annat man kan göra med 
kortare format, rörlig bild, projektio-
ner av 3D-mapping? 

Cinema Queers invigning med 
cirkustema i Tantolunden 2018.
Foto: Cinema Queer.

”Man kan projicera till och med på en 
kmärkt fasad utan att göra åverkan.”
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Oscar
– Kortfilmen är ett outnyttjat format.  
Även ett kyligt klimat som på våra 
breddgrader gör det ju möjligt 
att vara ute i tio minuter i alla fall. 
Tunnelbaneuppgången med amfi-
teatern på Odenplan är väldigt under-
använd. Man kunde lätt sätta upp en 
duk här, även under vinterhalvåret. 

Malin
– Jag jobbade på en ansökan om 
utbyggnad av visningsplatser. Både 
barn och vuxna är uppslukade av sina 
skärmar. Men det finns så mycket 

skärmburen kultur som kunde blåsas  
upp och skapa gemenskap. Det 
skulle vara jättekul att se Fortnite-
turneringar eller YouTube-humor  
och sådant som lockar barn och  
unga på stor skärm i staden, där 
många kan samlas. 
 Vilken kompetens sitter ni 
visnings arrangörer på? Och hur  
tränar man upp sitt sin förmåga  
att ”se” outnyttjade platser?

Oscar
– Det gör man genom att misslyckas. 
Vi har gjort så mycket på ställen där 
det kommit tre personer. Varför kom 
ingen? Vi funderar också på hur tar 
man sig till platsen, och vem vi vill 
ska komma på visningen. Det är ett 
undersökande arbete kring platsen 
som växt fram. Efter några år så vet 
man vad som funkar och inte. Vi lär 
oss hela tiden att kurera våra  
program utifrån både filmen och 
platsen. 

Malin
– Vad kan ni lära av varandra?

Oscar
– Det är positivt att höra att intresset 
för en dialog finns. Jag tror att vi 

måste synliggöra oss själva mer: vi 
behöver kunna säga ”det här behöver 
vi”, men också ”det här kan vi erbjuda”. 

Gustav
– Ur vårt perspektiv som byggaktör är 
det lätt att säga nej, utifrån allt vi har 
nämnt om säkerhet och tillgänglighet 
till dessa platser. Men också tråkigt, 
ett nej måste vara motiverat. Vi är  
sällan ensamma i våra beslut efter-
som kommuner och entreprenörer 
och andra har synpunkter. Men fak-
tiskt, i projektplaneringen och under 
bygg tiden finns ganska goda möj-
ligheter att få till saker. Det vill säga 
”mellanstadie-miljöerna” då ytor kan 

stå tomma, kan vara suggestiva  
och intressanta platser. Vi måste  
bara hitta ett sätt att planera för  
tillfälliga verksamheter, så att det 
minimerar risker – både ekonomiska 
och person skademässiga – och så  
att det finns något i det för oss.  
Det krävs lite administration. 

Till exempel under planering och inför 
uppförande av en ny stadsdel: att 
få folk att vistas i de miljöerna vore 
alldeles utmärkt. Och vi får genom 
detta visa att vi bryr oss om vår stad 
inte minst. 

Malin
– Personligen skulle jag välja att gå 
på en visning där jag fick uppleva 
en miljö man normalt inte får vistas i 
annars, nästan oavsett vilken film som 
visas – det är en spännande möjlighet 
att skapa en ny relation till en plats, 
eller hitta helt nya platser. 

”Vi behöver kunna säga ’det här behöver vi’, 
men också ’det här kan vi erbjuda’.”

Foto: Cinema Queer.
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Oscar
– Vi jobbar inte med att hitta platser 
där det ska vara en ”evig duk” utan vi 
jobbar med att öppna upp staden och 
ta bort trösklar, ge tillgång. Därför 
är den ”ambulerande duken” viktig 
för oss. Ett garage, trapphus, eller 
Högalidskyrkan…

Ays 
– Hypotetiskt är det lättare att visa  
film än att arbeta med urban konst, 
gatukonst, graffiti – sådant som 
sedan ska saneras. Men en visning  
är bara i stunden och sen är det 
borta. Det är också ett tillfälle att 
bjuda in olika grupper. 

Gustav
– Det finns något demokratiskt i det.  
Inte sällan stöter vi på motstånd från 
allmänheten, när det ska byggas 
någonstans. Så det ligger mycket  
i att tillgängliggöra marken vi tar  
i anspråk, att kunna medverka till  
positiva upplevelser. 

Malin
– Är det önskvärt med permanent 
plats, och vad skulle i så fall behövas, 
för utomhusvisningar? 

Ays
– Både temporärt och permanent 
behövs. Men för permanenta platser 
måste det finnas andra funktioner 
som också aktiverar den under andra 
tider på året. Det finns många sätt att 
göra det. Vi har en brist på rörlig bild  
i städerna så allt är välkommet.

Malin
– Det kanske är så att ”mycket föder 
mer”? Många individer idag produ-
cerar rörlig bild. Man filmar sig själv 
med go-pro eller mobiler i olika 
sammanhang, det finns tusentals 
youtubers och andra individer som 
producerar rörlig bild av olika slag, 
som intresserar många olika grupper. 

Gustav
– Ur vårt hänseende när man produ-
cerar säljmaterial så har vi kommit 
att använda rörlig bild allt oftare mer 
än stillbilder i tryckt material. Det är 
lättare att besjäla våra projekt, det 
är lättare att vara pedagogisk och ett 
bättre format för att få uppmärksam-
het. Det är i tiden. En rörlig bild är 
intressantare. Tekniken är tillgänglig 
och det kostar inte mer, men det ger 
så mycket mer.

Oscar
– Permanenta platser är bra, men jag 
vill också slå ett slag för biografen. 
Stockholm har ett extremt underskott 
på biografer. Jämför man med Europa 
ligger Stockholm extremt lågt. 
Biografen är den bästa platsen för 
film och en publik mötesplats. Förut 
fanns det incitament från staden att 
bygga biografer, men nu skjuter var-
ken Filminstitutet eller staden till för 
att bygga biografer. I Sverige ser vi 
bara 1,6 filmer på bio per invånare 
och år. Den statliga filmpolitiken har 
inte pushat fältet och vi har fått ett 
extremt monopol på visningssidan. 

Gustav
– Det behövs fler biografer helt enkelt. 
Jag kan känna som invå  nare att det är 
otroligt sor    g ligt med utvecklingen på 
det här kulturområdet. 

”Det ligger mycket i att tillgängliggöra 
marken vi tar i anspråk, att kunna 
medverka till positiva upplevelser.”

Zenhusen, Norra Djurgårdsstaden.
Foto: Erik Wallin
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Oscar
 – Att kombinera biografen med restau-
rang, det finns i många andra länder. 
Det konceptet borde vi kunna se mer 
av. Men det behövs ju stora ytor.

Gustav
– Fördelen med de ytorna är ju att de  
kan vara mörka, alltså fönsterlösa 
rum. Men man kanske måste utveckla 
koncept som inte är låsta till enbart 
filmvisning.

Malin
– Det är paradoxalt med kultur-
aktörers underdog-perspektiv och allt 
mindre budgetar, och beroendet av 
att bli insläppt å ena sidan – å andra 
sidan har till exempel Stockholm som 
stad ambitioner för kultur och attrak-
tioner ”i världsklass” och en självbild 
av en stadsmiljö med spännande mil-
jöer, kreatörer, evenemang...

Gustav
– Kan man få en kommersiell driv  -
kraft så funkar det, det är kanske  
den tråkiga sanningen.

Oscar
– Det här är mycket svårare i Sverige, 
att få med de stora jättarna. Jag  
vet inte om det handlar om regler  
för skattelättnader eller om det är 
någon annan orsak till att sponsring  
av kultur ser helt annorlunda ut än  
till exempel idrott. 

Gustav
– Vill ni ha del av de pengarna?

Oscar
– Ja, absolut. Och inte bara peng-
arna, eller bara de pengarna. Men att 
göra något med en större aktör,  
till exempel Spotify, hade självklart 

varit intressant för att se vad som 
händer när den kultur vi jobbar med 
möter en helt ny publik. 

Gustav
– Om jag representerar näringslivet 
här – mitt resonemang är att man kan 
räkna hem budgeten om det finns en 
kommersiell faktor. De flesta företag 
är ju inte altruistiska – investeringar 
ska kunna motiveras.

Oscar
– Sedan är ju vi måna om att bevara 
den konstnärliga friheten. Men jag 
önskar att det vore lättare i Sverige, 
med samarbeten. Det är fortfarande 
trögt. Stockholms Filmfestival har en 
del sponsorer, men det är inte lätt.  
De är verkligen beroende av pengarna 
från staden och Filminstitutet.

Malin
– Det här resonemanget om filmens 
villkor jämte kommersiella krafter 
återkommer i våra diskussioner.  
Det finns ju alltid en risk att de som 
”äger skärmen” får in en annonsör 
som inte vill ha kulturuttrycket där, 
eller lika gärna tvärtom. Man riskerar 
att hamna i jobbiga dragkamper.

Gustav
– Det gör man alltid. Men köper du en 
helsidesannons i dagspress vet du inte 
heller vad som står på motsatta sidan.

Det kommande bostads-
området M2, Södra Värtan.
Foto: Erik Wallin AB.

”Om staden bygger på en idé om ordning  
– då blir nästan alla konstformer utanför 
institutionerna, något som hotar 
ordningen.”
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Ays
– Jag gillar friktion, det är mitt sätt 
att skapa. Om staden bygger på en 
idé om ordning – som nolltolerans 
mot graffiti till exempel – då blir  
nästan alla konstformer utanför  
institutionerna, utanför de förväntade 
ramarna, något som hotar ordningen. 
Det finns en risk i att släppa för 
mycket, visst, men också i att reglera 
för mycket. Ta enprocentsregeln:  
den säger att konst ska finnas som 
del av budgeten i offentliga miljöer. 
Jag kollade på Statens Konstråds 
hemsida. Där finns bara ett projekt 
som har med rörlig bild att göra: en 
ljusskylt kopplad till trygghetsfrågan. 
Här skulle det alltså finnas potential 
för filmare att ta större plats.

Malin
– Det finns olika storlek på finans-
iellt stöd, men det kan också finnas 

olika skala på själva upplevelsen. 
Filmupplevelsen kan vara för tre  
personer eller flera hundra. Inom 
konstfilmen experimenterar konst-
närer som exempelvis Pippilotti Rist  
med det pyttelilla formatet för konst-
film, och den lilla skalan finns också  
i den mer traditionella publika 
konst en, som små små skulpturer  
och installationer. 

Oscar
– Konsten har ju funnits med som 
fråga i stadsbilden under så lång tid. 
Filmen gränsar till det kommersiella 
eftersom den spelar in pengar också, 
man ser det på ett annat sätt. 

Malin
– Hur ser framtiden ut? 

Oscar
– För oss är det viktigt att arbetet 
fortsätter för att göra filmen till en 
del av det offentliga rummet när nya 
platser byggs. Att rörlig bild finns 
överallt. Att det byggs in i medve-
tandet hos alla. Man pratar om att 
Stockholm ska vara ledande. Risken 
är att det förblir ord men inte händer 
så mycket.

Gustav
– För vår del handlar det ju inte sällan 
när man projekterar att det uppstår 
ytor som du inte kan programmera. 
Att då veta att det kan vara ett alter-
nativ att hitta en trovärdig lösning så 
tror jag att det finns goda möjligheter. 
Där tror jag arkitekterna spelar en viktig  
roll, att skapa mening för de här ytorna.

Ays
– Jag tänker på den kreativitet som 
invånarna själva har och deras rätt 
och möjligheter att utveckla sin stad. 
En bra lösning skulle vara något så 
enkelt som eluttag, som ju möjliggör 
olika uttryck, där invånare själva får 
bestämma om det ska vara musik, 
projektion, performance eller helt 
enkelt en elgrill. Hur kan vi bjuda  
in olika uttryck till delaktighet?  

Vem bestämmer vilket uttryck som 
har högt eller lågt värde?

Oscar
– Det finns så många tunnlar och 
platser som skulle kunna aktiveras 
mer med rörlig bild… ta bara den 
taktäckta platsen under huset mitt-
emot där vi sitter just nu och vad en 
video konstnär skulle kunna göra med 
exempelvis undertaket där. Det enda 
som behövs är en förhållandevis billig 
projektor som byggs in. 

”Filmvisning kan vara ett sätt att stanna, 
titta, lära känna varandra. Man behöver 
inte recensera, inte döma innehållet,  
men vara del av stunden tillsammans.”

Ays Alayat håller stadsvandring 
i Turkiet om ett möjligt framtids-
scenario för ett HBTQ-vänligt Izmir.  
Foto: Gökberk Tektek, In Between
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Ays
– Det skulle vara att förändra platsen  
från en ”transitplats” till en plats där 
en faktiskt skulle kunna stanna upp 
och titta på rörlig bild, och även se 
på andra som stannar upp där. Jag 
tycker att alla inblandade i bygg-
processen och invånare har ansvar. 
Filmvisning kan vara ett sätt att 
stanna, titta, lära känna varandra. 
Man behöver inte recensera, inte 
döma innehållet, men vara del av 
stunden tillsammans. Nästa gång 
nickar vi mot varandra, sen säger  
vi hej. Filmen blir ett sätt att få oss  
att lyfta blicken från våra skärmar… 

Gustav
…och titta på samma skärm istället!

Malin
– Hur skapar man fokus och inram-
ning? Så att filmvisningsplatsen inte 
bara blir något man passerar förbi?

Oscar
– Det är svårt att säga. När vi har 
visat film – även på ställen där den 
möter folk som inte har något med 
den att göra – så skapas det auto-
matiskt ett intresse och ett rum  
kring verket.

Malin
– I alla processer och byggande finns 
det luckor. Tänk om man skulle kunna 
skapa en kalender eller forum för att 
signalera ett ledigt garage två måna-
der för den som vill ordna en spel-
ning. Eller en outhyrd butikslokal för 
en utställning. 

Oscar
– Det finns ett bra exempel på detta: 
Bångska våningen på Stureplan – en 
sjurumslägenhet som varit tom sedan 
decennier och som under de senaste 
två åren öppnats för kulturaktörer, 
som har kommit med förslag. Många 
blir överraskade att den här möjlig-
heten att få tillgång till en lokal på 
Stureplan finns, och publiken får ett 
annat slags möte. Man kommer till en 
plats man annars kanske inte känt sig 
bekväm på. Det är ju en dröm att få 
smidig tillgång till olika platser som 
står tomma i staden. Det vore fantas-
tiskt om det kunde ske på inbjudan av 
de som ansvarar för dem!

Gustav
– Ja, det kanske vore bättre om initia-
tivet kom från andra hållet, då är ju 
många hinder borta: att de som äger 
eller förfogar över lokalerna bjuder in 
andra aktörer. 
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