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Stadens ytor.  
Möten mellan fantasi  
och arbetsplatsområde.

Pilotstudie #7 Moving Murals Hagalund är en av Smart  
Kreativ Stads mest omfattande pilotstudie. Åtskilliga  
arbetstimmar lades på efterforskning och samverkan  
innan beslut togs om plats och plan för genomförande.  
En gedigen förstudie visade sig värdefull för en gemensam 
satsning som inkluderade många samarbetsparter.

Det synliga resultatet blev en stor muralmålning i Hagalunds 
industriområde, på vilken det under en månads tid visades 
rörliga bilder med tillhörande ljud. Processen som ledde 
fram till detta, genomförandet, effekterna och lärandet 
beskrivs, utvärderas och analyseras i följande rapport.



Rapporten är ett försök att pröva de innovativa mätmetoder som pågår  
som ett längre utvecklingsarbete i Smart Kreativ Stad. Behovet av att 
utveckla mätmetoder kommer dels från projektet, från pilotstudierna  
och utvärderings arbetet av desamma, dels ur ett växande intresse för  
nya mätmetoder i filmvärlden. Hur man mätt en films framgång har  
fram till dags dato varit genom publiksiffror och antal köpta biobiljetter.1 

I om med digitalisering, utveckling av nya visningsformer, förändrad syn  
på relationerna producent och konsument och, centralt, ny filmpolitik, 
uppstår behov av att föra in nya parametrar och att pröva nya perspektiv 
såsom kvalitativa metoder som komplement till kvantitativa mätmetoder. 
Resultaten från pilotstudierna flätas därmed i utvecklingsarbetet samman 
med bristfälliga och förlegade mätmetoder i filmbranschen, och visar på  
ett intressant sätt hur resultaten från pilotstudierna i Smart Kreativ Stad 
spiller över i Film Capital Stockholms kärnverksamhet. Detta kommer att 
följas upp i efterkommande arbete, men först prövas alltså här resultaten 
från utvecklingsarbetet i utvärderingen av en enskild Pilotstudie #7 
Moving Murals Hagalund.

Följeforskningen av denna pilotstudie har liksom utvärderingar av andra 
pilotstudier i projektet sin metodologiska grund i observerande och 
deltagande, en metod som går i linje med den som Annie Dell’Aria arbetar 
efter. Dell’Aria är konsthistoriker som studerar former av åskådarskap av 
rörlig bild i offentliga rummet och när hon redogör för sin metod för att 
förstå åskådarupplevelser understryker hon, förutom observation och 
samtal med åskådarna på plats, vikten av att bli en av dem. 

1 I projektform pågår förändringsarbete på flera håll i landet. Influenser kommer bland annat från The Impact Field Guide. Ett av utvecklingsområdena i SKS handlar om åskådarperspektivet  
 och i den pilotstudie som senare fick just namnet #6 Åskådarperspektiv pekar projektet på några metoder som kan komplettera sättet att mäta framgång. Bland annat resulterade ett av  
 de projekt som fick utvecklingsmedel i ett samarbete med Svenska Filminstitutets statistikavdelning. I sammanhanget kan också nämnas det nyligen initierade projektet Doc Lounge Impact Hub,  
 finansierat av Postkodlotteriet som drivs av Doc Lounge. 

2 Annie Dell’Aria, ”Spectatorship in Public Space”, The Moving Image in Public Art, CarrieLynn D. Reinhard, Christopher J.Olson (reds.), New York, London: Bloomsbury Academic, 2016, s. 18.

Hon kallar det en ”förbipasserande” (passerby)2, och betonar sin egen 
närvaro på platsen. Och just det, att som följeforskare befinna sig på  
platsen tillsammans med de som rör sig runt området där ett permanent,  
semipermanent eller tillfälligt verk installerats, eller närvara under delar i 
processer såsom workshops eller möten, har visat sig vara den metod som 
hittills fungerat bäst i utvärdering av pilotstudierna genomförda av Smart 
Kreativ Stad, så också i Hagalunds arbetsplatsområde. 



  

I och med digitalisering, utveckling av 
nya visningsformer, förändrad syn på 
relationerna producent och konsument 
och, centralt, ny filmpolitik, uppstår 
behov av att föra in nya parametrar 
och att pröva nya perspektiv såsom 
kvalitativa metoder som komplement 
till kvantitativa mätmetoder. 



VAR

 
Pilotstudien #7 Moving Murals Hagalund ägde rum på en plats 
– Hagalunds arbetsplatsområde. Utveckling, workshops och 
produktion, liksom tillhörande internationellt seminarium ägde 
rum i ungdomsverksamhetslokalerna Black Sheep, Råmaterial 
och UnCut på Gelbgjutarevägen och verket ”Kaninfågeln” tog 
plats på en väggfasad bakom ungdoms verksamheterna i 
Hagalunds arbetsplatsområde. 

 
Platsens kvalitet 
Filmregion Stockholm-Mälardalen, numera Film Capital Stockholm,  
inledde hösten 2016 samtal med Solna kommun kring genomförandet  
av en gemensam pilotstudie inom ramen för stadsutvecklingsprojektet 
Smart Kreativ Stad. Den plats som man tillsammans beslutade sig för att 
satsa på var Hagalunds arbetsplatsområde. Detta var den plats där alla 
inblandande skulle kunna bidra och själva få ut de resultat och effekter  
som motiverade deras engagemang. Eftersom Hagalunds arbetsplats- 
område är ett utvecklingsområde var Solna stad intresserade att få 
invånarna att rikta blicken hitåt och för Smart Kreativ Stad var platsen 
intressant för att den utgör ett så kallat transitområde, ett mellanrum  
eller en för invånarna låganvänd plats3 – en intressant plats för att  
utforska hur rörlig bild kan bidra till stadsutveckling.  

3 Begrepp från Malin Zimm,”Tillfällig arkitektur ger plats för kultur. Rumsskapande händelser och gemensamma platser”. Skriven på uppdrag åt Stockholm Stad.  
 Ladda ner från: http://www.white.se/tillfallig-arkitektur-ger-plats-for-kultur/



Förstudien tillika projektbeskrivningen som togs fram för Pilotstudie #7 
Hagalund Moving Murals visar på en omfattande kartläggning av 
området för att erhålla och dela förståelse om områdets kvaliteter  
med samarbetsparter och alla inblandande. Bostadsområdet Hagalund  
ligger i anslutning till arbetsplatsområdet och är en av Solnas mest  
flerspråkiga stadsdelar. 

Inom 20 minuters gångavstånd nås Arenastaden med Friends Arena och 
Mall of Scandinavia och Kungliga Nationalstadsparken. Kollektivtrafiken 
är nära med ca 10 min promenad till tunnelbanan i Solna Centrum samt  
10 minuter till tvärbanan och pendeltåg vid Solna station. Den nya tunnel-
banelinjen från Odenplan beräknas trafikera Hagastaden 2020 och 
Arenastaden 2022. 

Hagalunds arbetsplatsområde presenteras som en stadsdel i omvandling. 
Det var tidigare ett industriområde men har med tiden förändrats till ett 
område bestående av små och medelstora företag, och i och med en sådan 
förändring kallas ett sådant område arbetsplatsområde. 

I området driver Solna stad nyskapande ungdomsverksamhet dit unga 
från hela regionen är välkomna. Drygt 200 personer besöker varje dag 
någon av verksamheterna Black Sheep, Råmaterial och/eller UnCut. 
De är mötesplatser för ung kultur med uttalat jämställdhets- och HBTQ-
perspektiv. Där finns caféverksamhet, flertalet replokaler, konst- och 
filmverksamhet och mycket annat. 

 

   Resultat
Valet av plats är väl motiverat och fungerar bra för syfte och 
måluppfyllelse.



  

Eftersom Hagalunds arbetsplatsområde 
är ett utvecklingsområde var Solna stad 
intresserade att få invånarna att rikta 
blicken hitåt och för Smart Kreativ Stad 
var platsen intressant för att den utgör 
ett så kallat transitområde, ett mellanrum 
eller en för invånarna låganvänd plats  
– en intressant plats för att utforska hur 
rörlig bild kan bidra till stadsutveckling.



NÄR
 
 
Process
Planerings- och initieringsfasen var lång, från hösten 2016 via projekt- 
start november 2017, till genomförande och efterarbete under våren  
och sommaren 2018. Ett omfattande förankrings- och utvecklingsarbete 
behövdes för att få till ett fungerande samarbete. Det konstaterades  
under denna fas att flera av parterna, trots att de sitter i närliggande 
organisationer, inte tidigare arbetat tillsammans.4 Genomförandet  
med dess många olika moment sker över fyra månader. Efterarbetet  
är också omfattande. 

Utsträckning
 

Process: 100%  Publik: 30%

4 Om detta berättar projektledare Geska Helena Brečevič. Hon finner det både anmärkningsvärt och intressant att ett gränsöverskridande projekt  
 som detta tycks föra samman parter som uttrycker förvåning över att de plötsligt samarbetar med någon de tidigare haft svårt att få till samarbete med.  
 Som erfaren processledare berättar hon att detta är något hon varit med om flera gånger i projekt av denna storlek, att en extern aktör kan bidra till  
 nya flöden i strukturer, ibland som något tillfälligt, ibland som något som kan leda till strukturförändringar.

Hösten 2016
• Smart Kreativ Stad inleder samtal med Solna stad

2016–2017
• Konstnärlig process, konceptutveckling

Nov 24–Dec 5 2017
• Workshop 1, muralmålning, 10x5,6 meter, LaPiztola i samarbete 

med Performing Pictures (se bilaga)

Jan 2018
• Workshop i projection mapping på UnCut i samarbete med 

Kung. Konsthögskolan

Feb 2018
• Installation av teknik
• Installation av konstverkets andra del i form av videoöverlagring
• Internationellt seminarium Stadens ytor. Möten mellan rörlig bild 

och arkitektur
• Invigning av verk

Feb–Mar 2018
• Verket visas med videoöverlagringen varje kväll/natt 17–07

Mar 2018
• Workshop med bildlärarelever på Konstfack i Stockholm

Våren 2018
• Intervjuer, utvärdering

Sommaren 2018
• Utvärderingsrapport



Publik 
I jämförelse med processens utsträckning var den publika tiden för Moving 
Murals Hagalund kort. På väggen där en muralmålning gjorts visades under 
en måndag överlagringarna i form av videomapping. När dessa visades för 
första gången, rörliga bilder på stilla mural, bjöds deltagarna som deltog  
på seminariet Stadens ytor och allmänhet in till vernissage. Från denna 
händelse visades verket med de rörliga bilderna och ljud under en månad. 
Den händelse där publiken var inbjuden för att se verket som en publik 
händelse var med andra ord förhållandevis kort. Ur ett annat perspektiv var 
den publika tiden betydligt längre. Muralmålningen ”Kaninfågeln” finns 
kvar och kan ses av vem som helst när som helst. Även dokumentation av 
innehållet i pilotstudien inklusive filmerna som finns att se på Vimeo finns 
kvar. Därutöver finns verket som ett delat minne i människors medvetande, 
numera inskrivet i Hagalunds historia. 

Det offentliga verket var en del inom ett större arbete där antalet människor  
på platsen framför verket inte var den främsta mätbara parametern. Det 
handlade om att synliggöra en plats och i det spelade den faktiska publika 
händelsen en mindre roll. Projektet strävade inte bara efter att rikta blicken 
mot verket direkt från platsen utan också från avstånd, geografiskt men 
också från olika positioner, från samhälleliga positioner såsom 
politiskt, kulturellt och näringsmässigt. Den publika positionen var 
sålunda både konkret genom att verket kunde ses på plats liksom från 
tågen som passerar var femte till tionde minut, men också abstrakt genom 
att arbetet med pilotstudien syftar till att visa på en plats utvecklings-
potential och lyfta stadsutvecklingsfrågor ur ett medborgarperspektiv.



Människors tid och rörelse på platsen
Ett arbetsplatsområde är i första hand en plats där människor förflyttar  
sig mellan verksamheter. Det är en plats som saknar naturliga flöden kring 
sociala offentliga rum såsom ett torg eller en park. Människor kommer till 
sitt arbete, går kanske ut i området för att äta lunch, åker hem efter jobbet, 
men interaktionen mellan människor utöver arbetsmiljön är begränsad.

Specifikt för Hagalund industriområde är att ett stort antal tåg passerar 
förbi, dag och natt. Området står därför för en betydligt större mängd 
människor som ser platsen från avstånd, i rörelse, än de som rör sig  
i själva industriområdet.5 Verket som skulle uppföras på väggen skulle  
av denna anledning tänkas utifrån helt olika åskådarpositioner, från 
människor som passerar förbi och människor som befinner sig i sitt 
arbetsområde. Till detta tillkommer de ungdomar som söker sig till 
industriområdet för att här erbjuds ungdomsverksamheter med intresse-
väckande och meningsfullt innehåll i en något skymd miljö.

Människor befinner sig framför allt i området på dagtid. Besökare av 
ungdomsverksamheterna både dagtid och kvällstid. Och tågen passerar 
förbi större delen av dygnet. Verket som skulle uppföras behövde förhålla 
sig till när människor befinner sig i området. Lägg till detta att det råder 
speciella omständigheter kring när det är möjligt att se och uppleva film 
utomhus i Sverige. En aspekt är temperaturen och vädret, en annan ljus 
och mörker. När det gäller det senare är omständigheterna olika gällande 
visning på skärmar och på projektion. Här handlade det om projektion, 
hela projektet förutsatte projektion – både beträffande konstverk och det 
fördjupande undersökande arbetet om just detta – skillnaden mellan 
skärm och projektion. 

5  Detta gör antal åskådare i det närmaste omöjligt att kvantifiera.

På vintern lämpar sig mörkret för ljusspel, men då är det kallt. På sommaren  
är vädret vänligare men då gör de ljusa sommarnätterna det svårt att visa 
film annat än den korta stund mitt på natten när det är tillräckligt mörkt.  
I Hagalund löstes detta genom att kombinera ett verk som består av två 
olika seenderegimer – en muralmålning som syns när det är ljust och en 
videoöverlagring synlig när det är mörkt.

   Resultat
Valet av tid för genomförande fungerar bra i alla avseenden. Tidsaspekten 
finns förankrad i pilotstudiens syfte och den konstnärliga praktiken inom 
den. Sålunda prövas en innovativ visningspraktik som har att göra med  
det svenska klimatets förut sättningar. Nu genomfördes ett publikt verk 
inom pilotstudien som fungerade ultimat för filmvisning utomhus under 
vintern när tiden med dagsljus är kort och det är kallt ute. Ur ett hållbar-
hets perspektiv kopplat till tid och resursåtgång bidrar pilotstudien genom 
att delar av den är icke-materiell och att det som är materiellt, mural- 
målningen, ingår i en konsttradition där tillfällighet och förgänglighet 
utgör dess paradigm.





VEM/VILKA

 
Pilotstudien har ett medborgarperspektiv. I och med att fokus 
för pilotstudien är arbetsplatsområdet så finns den lokala 
befolkningen i Hagalunds bostadsområde lite vid sidan av. 
Pilotstudien riktar sig i första hand till verksamma i området, 
ungdomar och invånare i Solna stad, närboende som rör sig  
i området samt till tågresenärer och pendlare som passerar 
området med tåg.

De branschområden som är inblandade i pilotstudien är gatukonstnärer, 
film- och konstintresserade ungdomar och studenter, filmare, 
konstnärer, arkitekter, akademiker. 

Från akademiskt håll fanns deltagare och företrädare från Kungl. 
Konsthögskolan, Konstfack i Stockholm, Accelerator Stockholms 
universitet och internationella lärosäten via gäster på seminariet 
Stadens ytor. Möten mellan rörlig bild och arkitektur. 

Mediestudenter från Xenter i Botkyrka filmade och dokumenterade 
seminariet. 

Pilotstudien inkluderade områdets små och medelstora företag genom 
att alla inblandade åt på lokala restauranger.

I pilotstudien samarbetade Smart Kreativ Stad med Solna kommun och 
Humlegården fastigheter AB Fastighetsbolag, samt de kulturföreningar 
som drivs av Solna: UnCut, med fokus på ung filmproduktion, Black Sheep,  
en mötesplats för ung kultur med flertal replokaler samt Råmaterial som 
stödjer konstnärlig verksamhet.

   Resultat
Pilotstudien uppnår mål om att synliggöra Hagalunds arbetsplatsområde 
för förbipasserande i området i allmänhet, och från tågen som passerar 
förbi i synnerhet. Målen uppnås också genom att de som är verksamma 
och besöker ungdomsverksamheterna varit delaktiga i arbetet med 
”Kaninfågeln”.



HUR

 
Process och genomförande
När Smart Kreativ Stad hade tagit del av det omfattande material Solna 
kommun tillhandahållit, undersökt platsens historia och besökt de verk-
samheter som på olika sätt speglar områdets historia, beslöt de sig för att 
satsa på att skildra det samtida och framtida. Analysen hade sin grund  
i att det som vid den här tiden saknades i området var skildringar av det  
som finns där just nu, det som kanske inte är synligt utan djupare inblick 
eller förståelse för området samt det som pekar framåt.6 Det behövdes en 
spegling av det som pågår just nu, den ungdomsverksamhet som bedrivs, 
den kreativitet som denna bringar till området, för att förhoppningsvis 
väcka tankar och nyfikenhet kring vad Hagalund kan utvecklas till i 
framtiden.

De väggmålningar som vid den här tiden fanns i området spelade en viktig 
roll för hur projektet skulle komma att fortlöpa. ”Stadsduvan” som porträtt-
teras i verket Concrete Eight i Hagalund var ett motiv som dykt upp i fler- 
talet målningar av graffitikonstnären Vickan. Kommunen var positiv till 
flera väggmålningar vilket fick Smart Kreativ Stads konstnärliga ledare att 
tänka vidare kring duvan som ett djur som vi samexisterar med i staden. 
Utifrån det kom tankar om en skyddsgestalt i djurform, någon som vakar 
över oss i staden.

6  Vid den här tiden hade ett dokumentationsprojekt påbörjats som också pekar i den riktningen. Bo Madestrand hade fått i uppdrag att göra en samtida tillika historisk betraktelse  
i bokform av Hagalund åt Solna stad med stöd från Humlegården fastigheter AB. Här låg fokus på hela området Hagalund, bostadsområdet Hagalund med omnejd. 

I sin konstnärliga praktik inom Performing Pictures fanns en rad trådar 
som kunde föras samman för att gå vidare i en kreativ process utifrån. 
Tillsammans med gatukonstnärerna i kollektivet LaPiztola (Roberto och 
Vega, Rosario, Martinez och Alejandro) från Mexiko tog Performing Pictures 
(Geska Helena Brečević och Robert Brečević) och Smart Kreativ Stad fram 
konceptet moving murals. En test av konceptet gjordes redan 2016 i 
Mexiko. En plan utformades för hur en väggmålning med video-
överlagringar skulle genomföras och för hur detta skulle bidra till att 
uppnå de syften som samtliga samarbetsparternas strävade efter.   



Motivet ”Kaninfågeln” skulle i sin utformning, placering, skala och motiv 
bjuda in till berättande och fantasi. Den skulle genom sitt kavata flick-
uttryck och sitt maskerade ansikte kunna erbjuda den som möter det 
utrymme för drömmar, fantasi och nya berättelser. Genom sitt genom-
förande visade det samtidigt på ett kreativt och innovativt skapande,  
en konstnärlig praktik och en innovativ visningsform.

Under tiden för konceptutveckling och konstnärlig process pågick  
ett strategiskt arbete på flera nivåer. Det handlade om att planera och 
ordna så att ungdomsverksamheterna kunde bjudas in i den kreativa 
processen. Frågor om vilken roll deras deltagare och verksamhetsledare 
skulle ha diskuterades och man kom överens om att användning av deras 
lokaler var ett viktigt strategiskt grepp. Det pågick också förberedelser 
för hur samarbete med Kungl Konsthögskolans studenter skulle kunna 
ingå och vad detta skulle tillföra pilotens resultat. Likaså planerades för 
att bjuda in elever från Konstfacks Bild- och slöjdpedagogikutbildning till 
utvärderingsarbetet. Teknikföretag kontaktades. Ett internationellt 
seminarium planerades.

Under veckan när LaPiztola utförde muralmålningen var tanken från början 
att ungdomar från verksamheterna skulle delta. Detta kom att ändras av 
två skäl, säkerhet kring skyliften och budget. Finansiering för deltagande 
ungdomar och workshopsledare under den första workshopen saknades. 
Istället för att vara med och måla väggen kom deltagandet att bestå i att 
alla var välkomna att närvara och mötas i lokalerna. 



Målningen på väggen spraymålades med posteriserad stencilteknik, 
en teknik där det frilagda fotografiets färgtoner omvandlas till en reducerad 
färgpalett av 4-5 gråtoner vilka sedan förs över som olika lager på 
pappersmallar. 

Den workshop som gjordes för att utveckla och producera överlagringarna 
var öppen för ungdomsverksamhetens medlemmar och studenter från 
Kungl Konsthögskolan. Under en dryg vecka fick de pröva att göra egna 
filmer med utgångspunkt i muralen.

Workshopen i videomapping utifrån motivet ”Kaninfågeln” inleddes 
med en introduktion till konceptet. Deltagarna fick en pedagogisk genom-
gång av programvaran Isadora som skulle användas för syftet att skapa 
överlagringar till den muralmålning som alla deltagare nu hade att förhålla 
sig till. Med en grupp som studerar på Kungl Konsthögskolan och en som 
kom från ungdomsverksamheterna hade deltagarna väldigt olika för- 
kunskaper. Deltog i workshopen gjorde: Sara Ekholm Eriksson, Patricia 
Aramburu, Edit Sihlberg, Anna Solomina, David Roos och Linnéa Lindberg. 
Under ledning av Robert Brečević kom var och en, utifrån sin nivå, igång 
med sitt konstnärliga arbete. Gruppen aktiverades. Programvaran hade 
noggrant valts av Brečević för att den lämpar sig för berättande i flera lager, 
och för att det är en programvara som finns i en gratisversion. Detta är 
viktigt för att deltagarna ska kunna fortsätta arbeta på egen hand. 

UnCut köpte också in licenser för utökad funktionalitet till sin verksamhet 
efter projektet. Programvaran Isadora möjliggör för brukare att arbeta i 20 
olika lager, alltså på djupet i bilden. Detta medför att själva verktyget 
främjade ett vidgat berättande. Istället för att fokusera på ett kronologiskt 
sätt att berätta i rörlig bild med – bild efter bild efter bild – uppmanades 
deltagarna att skapa audiovisuella uttryck eller berättelser i olika lager eller 
överlagringar, rörliga bilder i skikt över varandra.



Parallellt med det praktiska arbetet pågick ett fördjupande teoretiskt 
arbete. Smart Kreativ Stad hade kommit fram till att de nu befann sig i ett 
skede där det var dags att genomföra ett mer akademiskt och teoretiskt 
evenemang. Ett planeringsarbete sattes igång för att genomföra ett interna-
tionellt seminarium som kunde kombinera presentation av projektets 
resultat med inbjuda gäster som kunde bidra med expertis och kunskap 
 i de frågor som adresserades i pilotstudien. Den tematik som man genom 
piloter och utvärderande arbete fann viktig att undersöka och fördjupa 
kunskap i var skillnaden mellan rörlig bild på skärmar och rörlig bild 
projicerad direkt på stadens fasader, alltså mötet mellan rörlig bild och 
arkitektur. Titeln på seminariet blev: Stadens ytor. Mötet mellan rörlig bild 
och arkitektur. Det beslöts att vernissage av ”Kaninfågeln”, redovisning av de 
rörliga bilder som skulle projiceras på muralen, skulle ske under seminariet.

Seminariet blev en heldag bestående av två block. I det första handlade det 
om stadens ytor utifrån ett konstnärligt och lokalt perspektiv, om effekter, 
möjligheter och utmaningar med att arbeta med rörlig bild i stadsrummet. 
Projektet Smart Kreativ Stads konstnärliga ledare Geska Brečević och 
projektets följeforskare Annika Wik talade om varför Smart Kreativ Stad 
valt att bjuda in till ett seminarium om stadens ytor – vad de sett och 
varför detta är intressant att undersöka. Publiken fick ta sig in mellan 
husen med hjälp av Andreas Blom, gatukonstnär, scenograf och curator, 
som delade med sig av sina kunskaper om stadsrummets ytor och miljöer 
från ett gatukonstperspektiv. Jonas Runberger, arkitekt på White och 
konstnärlig professor på Chalmers ACE, gav en inblick i möjliga frågor  
och utmaningar för arkitekter och stadsplanerare att tänka in för att  
skapa goda förutsättningar för visandet av rörlig bild på fasader. 

Efter erfarenhetsutbyte, filmvisning och en gemensam lunch vidgades 
perspektivet med inspirerande utblickar, fördjupning och forskning,  
utifrån kuratoriellt och internationellt urbant perspektiv. Först ut var  
Annie Dell’Aria, konsthistoriker från Miami University, som är expert på 
rörlig bild i stadsrummet. Därefter talade Richard Julin, konstnärlig ledare 
för Stockholms universitets innovativa konst- och vetenskapssatsning 
Accelerator om sina erfarenheter från att arbeta med konstnären Tony 
Oursler och hans projektioner. Curator Susa Pop från Public Art Lab i Berlin, 
grundare av nätverket Connecting Cities som kretsar kring nya format för 
urban kommunikation, fasadprojektioner och lokala urbana projekt talade 
om sina erfarenheter. Efter detta delgav Malin Zimm som är forsknings- 
och utvecklingschef på White arkitekter sin kunskap och erfarenhet om 
möten mellan rörlig bild och arkitektur. Seminariedeltagarna anmälde  
sig under dagen till fördjupningsgrupper så att de sedan fick utrymme  
att diskutera tillsammans kring en specifik frågeställning. 



Dagen avslutades med vernissage. Robert Brečević som lett workshopen 
deklarerade konstens och kulturens betydelse i en gestaltande form, 
Solnapolitikern Peter Edholm berättade om projektets betydelse och 
majoriteten av workshopdeltagarna tog plats på scenen när några av dem 
berättade om sin delaktighet och sina nya erfarenheter. Efter detta bjöds 
publiken ut på gården där filmerna med tillhörande ljud nu visades för 
första gången. En food truck hade hyrts in, det brann eldar i tunnor,  
det fanns varm dryck och stämningen var mycket god. 

I efterarbetet ingick en förmiddags workshop med bildlärarelever  
från Konstfack, samtal och intervjuer samt sammanställning av material.  
De befann sig vid denna tidpunkt i ett kursmoment som fokuserade på 
plats och berättelse och var därför inne i tankegångar där de lätt kunde 
relatera verket ”Kaninfågeln” med dess överlagringar till kursens innehåll. 

Därefter fördes utvärderingssamtal om projektets betydelse.

   Resultat
De främsta framgångsfaktorerna gällande genomförande var ”samverkan”, 
”process”, ”delaktighet”, ”nya berättandeformer”, ”analytiskt förhållnings-
sätt”, ”innovativ konstnärlig praktik och visningsform” och ”förmedling och 
utbyte av kunskap”. 





VARFÖR 

Syfte och mål
En arbetsgrupp på Solna kommun tog under hösten 2016 – med utgångs-
punkt i Smart Kreativ Stads mall – fram 4 olika spår som på olika sätt 
anknyter till projektet. Efter närmare undersökning av de 4 spåren valde 
Smart Kreativ Stad att gå vidare med Spår 1: Jämställdhet – aktörer  
inom musik, dans, film – särskild målgrupp ungdomar. 

Målet med pilotstudien var att synliggöra ett område i förändring, visa på 
dess potential. Genom ett innovativt konstnärligt projekt, både i sin process 
och sitt konceptuella framtagande och sitt genomförande och resultat, visa 
på fantasins kraft. Genom att arbeta både metodologiskt och praktiskt med 
olika lager av berättelser, syftade både piloten i stort och det synliga, den 
publika offentliga gestaltningen, till att visa hur människors liv och berät-
telser har och tar plats på de platser där vi befinner oss. Ytorna runt om oss 
kan enligt de metoder som prövas i studien skildra våra livsberättelser och 
vi kan genom att se och ta del av dessa skapa förståelse för olika typer av 
berättelser och livsberättelser. Målet ur det konstnärliga perspektivet var 
att visa hur viktig fantasi är för att föreställa sig andra människors berättel-
ser, andra människors livssituationer, inte minst när man diskuterar 
utveckling och förändring av ett område.  

 

Pilotstudiens mål svarade gentemot följande av 
Smart Kreativ Stads övergripande mål: 

• Att skapa innovationer för att bidra till en hållbar stadsutveckling  
i världsklass i Stockholmsregionen. Den rörliga muralen är såväl 
konstnärligt som tekniskt ett innovativt och aldrig tidigare visat  
uttryck varken i Sverige eller andra delar av världen.

• Att stärka innovation, konkurrenskraft och tillväxt genom att främja 
en tvärsektoriell samverkan mellan aktörer inom kulturella och 
kreativa sektorn (särskilt film och digital media) samt offentliga och 
privata aktörer inom stadsutveckling. I projektet samverkar Film 
Capital Stockholm med kommun, fastighetsägare, kreatörer, regissö-
rer, konstnärer, filmare, ungdomsverksamheter, högskola/akademi.



Horisontella kriterier
Pilotstudien adresserade projektets horisontella kriterier om bättre miljö 
genom att bidra till att levandegöra en gammal industrimiljö med samtida 
konstnärliga uttryck och genom att spegla den verksamhet som nu bedrivs 
i de kreativa ungdomsverksamheterna Black Sheep, Råmaterial och UnCut 
– vars verksamheter genomsyras av demokratiska och jämlika värderingar. 

Centrala mål och strategier inom Regional Utvecklingsplan för Stockholm, 
RUFS med särskild relevans är en öppen och tillgänglig region, stärkt 
sammanhållning och att frigöra livschanser.7 Genom att skapa utrymme  
för olika livsberättelser, enligt strategier främst kända från gatukonsten, 
prövades i denna studie vilka berättelser som kommer fram. Ett lån av 
konstnärliga strategier från en subversiv konstform syftade till att lämna 
plats åt en mångfald av röster, ungdomarnas röster.

Inom arbetet med piloten fanns en ambition att platta till hierarkierna 
inom både avsändare- och mottagargrupper. I projektet samverkar 
Smart Kreativ Stad med kommun, fastighetsägare, kreatörer i form av 
muralmålare/gatukonstnärer, filmare, regissörer och animatörer, lokala 
aktörer med fokus på unga, samt högskola/akademi som fick dela en av 
stadens ytor att fylla med berättelser för medborgarna att ta del av.

Genom workshopsformatet i Black Sheeps lokaler var tanken att arbeta i 
linje med deras kärnfrågor med lika möjligheter och icke-diskriminering: 
”att alltid vilja avvika från samhällets stereotypiska normer och värderingar 
genom ungkulturell yttring i alla de slag; att skapa en plats där man som 
ung får leva ut, där vilja, förändring, dröm och lust får spela fritt utan att 
någonsin ta ut varandra.”

7  Frigöra livschanser, strategi nummer 6, RUFS, 2016. 

 
Utifrån Solna kommuns perspektiv lyftes detta område fram som det mest 
intressanta utifrån stadsutvecklingsperspektiv eftersom man arbetat för att 
etablera verksamheter här för att bidra till en positiv utveckling av området. 
Förhoppningen var att ett samarbete med Smart Kreativ Stad skulle 
synliggöra både verksamheter och satsningarna för framtiden på platsen. 
Utifrån Smart Kreativ Stads perspektiv gav piloten en möjlighet att pröva 
en unik blandning av väggmålning (gatukonst) och projektionsteknik på  
en husfasad och genom detta kunna skapa såväl praktiskt som teoretiskt 
lärande kring rörlig bild och dess betydelse för stadsutveckling.

Studien uppfyller också sina mål om att synliggöra arbetsplatsområdet 
Hagalund, både i bokstavligt i bemärkelsen – rikta blickarna hit, men också 
på ett mer komplext plan genom projektets horisontella kriterier. Det nära 
samarbete med Hagalunds ungdomsverksamheter bidrog till att synliggöra 
ett humanistiskt perspektiv, dels genom ungdomsverksamheternas med-
vetna arbete med jämställdhet, HBTQ-perspektiv och inkludering, dels 
genom att pilotstudien integrerar arbete med konstnärliga högskolor, 
yrkesverksamma och nationella och internationella teoretiker (akademi) 
och praktiker inom arkitektur, film, stadsplanering och konst och detta  
i ungdomsverksamheternas lokaler.  

   Resultat
Pilotstudien uppfyller sina mål genom att problematisera och bidra med 
inspel kring stadsutveckling genom rörlig bild- och mediekonst, samt att 
utveckla och pröva innovativa produktions- och visningspraktiker. Detta 
nådde framför allt ut genom seminariet Stadens ytor och i spridningsarbete. 
”Kaninfågeln” fick viss press, ett par artiklar med bild publicerades i 
lokalpress. I övrigt var projektet synligt på hemsidor och i sociala medier.



  

Under förändringsprocessen 
enades flera parter om att ett 
synliggörande av områdets 
kvaliteter kopplat till kreativitet 
skulle vara ett delat syfte. 



RÖSTER OCH REFLEKTIONER 

 
Samverkan
Hagalund är ett arbetsplatsområde i omdaning. Vad som ska förändras och 
hur det ska bli var inte färdigställt när beslut gjordes om samverkan kring 
pilostudien Moving Murals Hagalund. Det finns många intressen i en sådan 
förändringsprocess. På vägen mot samverkan och en enad vision fanns här 
som en tydlig hållpunkt byggandet av en ny tunnelbanestation i området. 
Nästan alla kollaborativa förändringsprocesser inbegriper många intressen, 
ofta med en vid skala från önskemål om bevarande till önskemål om att 
förnya och ersätta. 

På ett intressant sätt rymdes ett brett spektrum av kultur och kulturhistoria  
i Hagalund: från museet över Olle Olsson Hagalund till muralmålningar och 
graffiti på industrilokalernas fasader. Under förändringsprocessen enades 
flera parter om att ett synliggörande av områdets kvaliteter kopplat till 
kreativitet skulle vara ett delat syfte. I detta kom ungdomsverksamheterna 
i området att utgöra ett nav för samarbetet.



Process
När invigningen av verket ”Kaninfågeln” ägde rum i februari 2018 hade det 
gått två år sedan initiativet till ett samarbete hade påbörjats. Det är alltså 
väldigt långa och komplexa processer som ligger bakom den här typen av 
projekt. Som observatör blir det uppenbart när man följer ett projekt som 
detta hur viktigt det är att ha en processledare för att få samarbetet att 
fungera. Det framgår också hur viktigt det är att processledare eller person  
i nära samarbete med denna behöver bidra med expertis utifrån konst- 
närligt perspektiv när det ingår konst och kultur i projektet. Geska Brečević 
hade i detta fall båda kompetenserna och var både processledare och 
konstnär i projektet. 

Från politiskt perspektiv var ungdomsverksamheterna och involvering av 
dess ungdomar en förutsättning för att gå in i samverkan. Från detta håll 
var, enligt Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, målet 
själva processen, inte det publika verket. De ville vässa sin ungdomsverk-
samhet och fann detta projekt mycket lämpligt för Black Sheeps verksam-
het. Edholm betonar att processen och ungdomarnas inkludering i den var 
det viktigaste för politiken. Om Smart Kreativ Stad bara hade kommit med 
ett förslag om att uppföra ett verk som ”Kaninfågeln” hade de inte gått in  
i samarbetet, understryker han. Involveringen var helt avgörande.

Involvering av ungdomar var lika centralt mål för ungdomsverksamheterna. 
Ulrika Gunnarsdotter som ansvarar för Black Sheep och Råmaterial bidrog 
med expertis och närhet till deltagare och verksamhet. Hon kom under 
processen med konkreta förslag på involvering. Hon hade förslag på del- 
tagare, hon såg potential i att bjuda in olika parter i deras lokaler, hon såg 
förtjänster med att göra gemensamma enkla måltider så att alla inom 
projektet kunde mötas, hon erbjöd sig att fixa allt som behövde fixas för  
att åstadkomma fina möten runt mat och fika. Gunnarsdotter var en stor 
resurs under utvecklingen av det konstnärliga genomförandet, planerandet 
av workshops osv. Att hon själv är utbildad konstnär gjorde att hon kunde 
fungera som en länk mellan konstnärlig ledare och ungdomarna. För henne 
var det viktigaste att projektet landade rätt hos ungdomarna. Det fick inte 
bli nivåskillnader mellan de som kom från hennes verksamhet och de som 
kom från till exempel Kungl. Konsthögskolan. 

I utvärderingen av projektet tyckte Ulrika Gunnarsdotter att det hade 
lyckats till stora delar, samtidigt som hon gärna hade sett att ungdomarna 
hade fått ta större del. Exempel på detta var under muralmålningen och att 
de hade fått lite mer tid på sig mellan workshop och visning/vernissage för 
att kunna hinna ta in känslan av delaktighet. 



Delaktighet
Två av de som deltog i workshopen hade tidigare genom stipendum fått 
ateljéplats på Black Sheep och Råmaterial. När en av dessa, David Roos, 
första gången hörde Ulrika Gunnarsdotter berätta om videomapping, 
bestämde han sig direkt för att anmäla sig även om han inte kände till 
projektets alla delar. Han såg det som ett tillfälle och en möjlighet att  
få lära sig en ny programvara och därmed närma sig rörlig bild. 

David Roos berättade hur han upplevde deltagandet i projektet, att han  
allt eftersom förstod projektets olika delar, att det var överraskande och 
spännande och att det var så mycket mer än han först känt till. Deltagandet 
var kompakt och intensivt. Han tyckte det var bra genomgångar av ett bra 
och användbart program. Robert Brečević som ledde det pedagogiska 
arbetet under workshopen hade enligt David inblick i alla delar av program-
varan både vad gäller teknik och logik och kunde förmedla detta på ett 
pedagogiskt sätt. Han sa att det var bra att ha ”Kaninfågeln” att utgå ifrån. 
Motivet blev så att säga ramen. Hela processen framstod som positiv även 
om tiden var knapp. Som konstnärlig process betraktat så gick det snabbt 
från introduktion, till skapande och till publik visning. 

Roos lyfter fram en rad betydelsefulla aspekter: möjligheten att få delta, 
lärandet, den publika visningen, att detta hände i ungdomsverksamheten 
och att där gavs tillfälle för många intressanta möten, att han fick bjuda in 
familj och vänner att ta del av hans verk, pröva på live-visning trots att den 
föll bort på invigningen men visades senare, nya kontakter och seminariet 
Stadens ytor. 

Det tillhör inte vanligheten att ett internationellt seminarium hålls på  
en ungdomsverksamhet, men det gjorde alltså Stadens ytor. Möten mellan 
rörlig bild och arkitektur. Går det att dra några slutsatser av det? Ja, bara 
försöket att föra samma ungdomsperspektiv och professionella vuxna är 
värt att uppmärksamma. Hur väl det sedan fungerade leder sannolikt till 
olika svar beroende av vem som får frågan. Kreatörerna och ungdomarna 
hade visserligen en punkt innan vernissagen där det var tänkt att deras 
röster skulle höras, men under själva konferensen så var ungdomsperspek- 
tivet inte lika framträdande. Ambitionen att lyfta fram gatukonsten och 
streetart-konstnärens färdigheter fanns, att förmedla vilka berättelser  
som tar plats mellan husen. Att komma åt och förmedla dessa fungerade  
till viss del, men lyckades inte fullt ut. 



Pilotstudiens vida grepp, att jobba så bokstavligt med samverkan och 
deltagande visar både på dess behov och på hur fruktbart det är. Dessutom 
görs detta med sådan strategisk medvetenhet och inkluderande perspektiv 
att det finns många lager av lärande att hämta ur detta arbete. Ett av dessa 
består just av att sträva efter att blanda deltagare i evenemang, att fundera 
ett varv till när gäster bjuds in – vilka utbildningar, studenter, grupper 
utanför de självklara skulle vara möjliga att bjuda in? Och handlar det om 
en process – när i processen blir utbytet mest fruktbart? Vad händer till 
exempel om någon grupp bjuds in tidigare i processen. Här finns många 
lärdomar att hämta från processer där konst ingår i processer med offentliga  
konst – att det är positivt att bjuda in kreatörer tidigt i processen. 

En stor utmaning ligger i att beskriva processer som denna. När många 
aktörer samverkar under lång tid och aktörernas mål är delat finns ändå 
många skillnader. Den samverkan som resulterade i Moving Murals 
Hagalund hade sin politiska grund i synliggörande av ett område i  
förändring och att lyfta den kreativa potentialen i väl fungerande  
ungdomsverksamheter. Det fanns alltså en politisk vilja att låta kulturen  
ta plats. En förutsättning för att projektet skulle komma till stånd var  
enligt Peter Edholm att ungdomarna i verksamheterna bjöds in, inte  
att någon kommer utifrån och gör hela verket. Deltagandet var a och o. 

En fråga som aktualiserades under utvärderingen av studien var vad  
som händer med ungdomsverksamheterna när området förändras.

Under samtalet med David Roos berättar han om betydelsen av ateljé-
platsen på Råmaterial som nästan ”för bra för att vara sant”. Roos åter- 
kommer under vårt samtal till denna möjlighet och betonar betydelsen  
av ungdomsverksamheter som dessa. En intressant aspekt han betonar  
är vikten av att stället ligger ”lite vid sidan av”. Det skapar, menar han, ett 
utrymme som stämmer med de behov som många ungdomar har och han 
känner oro för att en sådan här väl fungerande plats inte får byggas bort. 
Han formulerar det som att ”här finns kraft och det går att växa här”. Hur  
en ungdomsverksamhet som den han besöker behöver få finnas på en plats 
som stämmer med ungdomarnas behov av plats och utrymme. Han betonar 
att ungdomsverksamheten ger den ”skugga” man kan behöva i dessa år.  
Det är inte det öppna torget, den fina gallerian, den ordnade och tillrätta-
lagda boendemiljön som är lockande, utan platser där det finns utrymme  
i ett slags ”vid sidan om”. Han skickar med att han hoppas på att det 
kommer att finnas fortsatt möjlighet att bedriva denna typ av verksamheter 
och att Råmaterial bara kommer att ”bli stadigare och stadigare”.

Peter Edholm talar utifrån sitt perspektiv om hur viktigt det är att det finns 
olika typer av ungdomsverksamheter och att summan av dem ska vara så 
rik att det finns något för var och en.



Nya berättandeformer
Smart Kreativ Stad tog fasta på den kreativa potentialen i samarbetet med 
Solna Stad, ungdomsverksamheterna, fastighetsbolaget Humlegården, 
näringslivet i området. Att gå mellan politiskt- och näringslivsperspektiv 
och konstnärligt perspektiv innebär en övergång, en pendling, eller ett slags 
översättning, från det mer bokstavliga och konkreta till det mer ambivalenta 
och dubbeltydiga i en konstnärlig process. I mötet mellan dessa perspektiv 
släpps i bästa fall ambivalens, kritikalitet och lekfullhet in och ges utrymme. 

Analysarbetet, förståelse av platsen, situationen, behoven, möjligheterna 
och riskerna som ingår i arbete manar till noggrannhet. Några av de 
aspekter som tagits fasta på i analysarbetet i den konstnärliga processen  
är människors behov och utrymme för fantasi. Samverkan mellan LaPiztola 
och Performing Pictures ledde fram till ett koncept och till en bildvärld 
utifrån vilken deltagare och publik skulle bjudas in till att föreställa sig 
möjligheter för en plats. Vilka finns här idag? Vilka berättelser utspelar  
sig här? Vem eller vilka tar del av dessa berättelser? 

För att ta reda på hur de berättelser som workshopdeltagarna valde att 
lägga till det motiv som muralmålningen utgjorde i egenskap av ett ”fast” 
lager bjöds elever som studerar på bild- och slöjdlärarutbildningen på 
Konstfack i Stockholm in till att reflektera och bidra med sina tankar om 
projektet. Under det kursmoment som tar fasta på plats och rörlig bild 
presenterades projektet för dem. De bjöds sedan in till vernissagen och  
de uppmanades att ta del av verket under valfri tid den månad video- 
lagringen projicerades över målningen. Deras uppgift var sedan att  
förbereda sig inför en gemensam workshop tillsammans med Smart  
Kreativ Stads följeforskare.  

De blivande bildlärarna diskuterade platsen ingående i början av work-
shopen. Diskussionen tog en klar riktning. Utifrån tanken att denna typ  
av konst skulle göra sig bra i stadsrum med mer flöde av människor, så  
att fler kunde se, övergick gruppen efterhand till att pröva andra synsätt. 
Gradvis tog diskussionen en ny riktning och eleverna började svänga åt  
att se fördelar med att visa den här typen av konst ”lite vid sidan av”.  
De pratade om konkurrensutsattheten med rörliga bildverk av detta  
slag när det omgärdas av reklamskyltar, stilla och rörliga. De diskuterade 
stadsrummets utmaningar och transitområdenas möjligheter. Diskussionen 
landade i något helt annat än där den började.

Argumenten mot att placera ett verk i ett arbetsplatsområde var att det 
inte kändes bekvämt att befinna sig här på kvällen. Platsen kändes tom  
och lite läskig. En av studenterna som bifogade en skriftlig reflektion 
skriver om hur det var spännande och mystiskt på kvällen, men att hen  
inte hade valt att gå dit ensam på kvällen. Platsen och mörkret gjorde  
att det kändes otäckt och ”ljudet/musiken i några av filmerna förstärkte 
känslan av spänning rent fysiskt i kroppen”. 



Spänningen på platsen tycktes förhöjas av Kaninfågelflickornas skala 
menade några, att de var så stora, samt att de bar masker. Maskerna gav 
uppenbart tolkningsutrymme. Medan någon upplevde maskerna skräm-
mande, tolkade någon annan maskerna som utrymme för fantasi. 

Flera av studenterna var intresserade av street art och graffiti och uppskat-
tade att få inkludera detta som uttryck. De talade om hierarkierna inom 
konsten där de uppskattade konstformen för att den är inkluderande.

Detta resonemang leddes över till publikpositionen från tåget, att det  
var intressant att tänka kring en relation till ett verk på avstånd, ett  
verk som man kanske över tid får en relation till genom att se dagligen  
från tågfönstret. 

Den mest omfattande diskussionen hölls kring tolkningar av verken.  
Det hade också varit specificerat i presentationen av uppgiften, att fundera 
kring samspel plats och verk och berättande i rörlig bild. Även här spelade 
platsens tomhet in. Flera av tolkningarna av berättelser tycktes färgade av 
känslan av att befinna sig på platsen. Till exempel så lyftes David Roos film 
om Hagalund som plats med visuell koppling till tågens närvaro. 

Berättelserna hade likheter och skillnader beroende på vilken del av verket 
som togs fasta på. De filmhistoriska ledde i en riktning, överlagringarna  
av text och ljud i en annan, naturmotiv och drömska bilder ytterligare. 
Sammantaget ledde tolkningsdiskussionerna vidare till ett samtal om 
fantasi och berättelser kopplade till deras ämne. Inom bildundervisningen 
finns ett återkommande tema som har att göra med metodologi kopplat till 
att i bilduppgifter utgå från ”ett blankt papper” eller ”något redan existeran-
de”. Här hade de som gjort de rörliga bilderna under workshopen i Hagalund 
haft ett bildmotiv som var ovanligt hårt styrt. Kontentan av denna diskussion 
var att studentgruppen drog paralleller mellan med att skapa utifrån givna 
ramar (inte blankt papper) och hur diffust Moving Murals Hagalund hade 
blivit om här bara hade visats ett antal filmer utan ett tydligt ramverk. 
Genom en fantasibild, eller en mer eller mindre abstrakt bild som i sig 
bjuder in till öppna tolkningar, som utgångspunkt kunde lagren av bilder 
och ljud som lades till muralen hållas inom ett begripligt fält. Inom detta 
fält kunde vad som helst ske, vilka berättelser som helst läggas till, men det 
var ramverket som höll samman den ”övergripande berättelsen”. För 
publiken, resonerade de, fungerade ramverket som en meningsbärande 
förutsättning. Utan detta fanns risk för att den publika situationen skulle 
bli för svårtydd, kanske, bilder vilka som helst. Den pedagogiska och den 
curatoriella positionen gick här på ett intressant sätt samman genom att 
studenterna påpekade hur den publika situationen var inkluderad i den 
konstnärliga praktiken, i verkets ramverk och gestaltning.



Redan när workshopen presenterades för Konstfackeleverna så hade till 
exempel några av dem lagt märke till muralen på sin väg till stan. Och 
andra tågresenärer hade också uppmärksammat muralen på sin resa till 
eller från jobbet. 

I sociala medier förekom ett par inlägg som författarna till ”Passing by  
or Stopping to See. Activating space and spectators with moving image 
artworks”, uppmärksammade:

One example was “fruwalewska” who on several occasions posted images 
and poetic reflections in three languages (Polish, Swedish and English) 
about the Moving Murals on Instagram. Her first post was a photo story  
in five pictures, of the façade in daylight: 

“On my morning walk, I found the Cityduck and the Cityrabbit on my 
way to Nothing. I felt like ‘Alice in Wonderland’. There are strange, odd 
places in Solna, not only #mallofscandinavia.” 

”…the RabbitBird awakens joy, dramatic feelings and inspiration in  
a place where you don’t expect to be moved.  What a project!”

(fruwalewska 2018-01-09, förf. övers.).

Och vidare: 

In another post, on February 2, after the nocturnal projection was added to 
the facade painting, she posted a video of the art work with the comment: 

In the middle of nowhere, beside the rushing trains there is a poetic, 
surreal story going on. The Rabbidbird [sic] creatures are walking barefoot 
along a paved, small road leading them from the mountain massif 
towards....the City? Black, threateningly flying birds try to attack them 
from the sky. 

(fruwalewska 2018.02.02)

Inläggen från fruwalewska pekar på hur berättelser tar form på många olika 
sätt. Hur nya berättelser tar plats och efterhand bildar lager på lager för 
människor som delar en plats att ta del av. Ett oväntat möte, en plats, ett 
uttryck, ett intryck, en bild – upprepning och förskjutning leder till nya 
tankar, nya associationer och berättelser. Hur fantasi och verklighet möts. 



Innovativ konstnärlig praktik och visningsform
Den publika delen av pilotstudien präglades av en storslagen installation, 
ett urbant mediekonstverk i ett arbetsplatsområde. Verket förutsatte en rad 
tekniska och digitala verktyg. Programvaran Isadora användes som verktyg 
för att kunna skapa rörliga bildverk i djupled. Ett verktyg som detta, eller 
motsvarande, bidrar i sig själv till nytänkande. Att döma av observation 
under workshopen på Black Sheep så gav verktygen inspiration och 
skaparglädje.

Deltagaren David Roos understryker hur givande det är för honom att 
kunna arbeta vidare på sin motivsfär som ofta innehåller pixlar och rutor 
med hjälp av en ny programvara som kan kombineras med att filma med 
sin egen mobiltelefon (och ändå få god bildkvalitet). Något han tidigare  
inte sett hur han skulle kunna närma sig på grund av produktionstekniska 
utmaningar framstod plötsligt som görbart och enkelt. 

Storskaliga installationer kräver också kostnadskrävande utrustning. 
Projektorer är dyra. Det krävs el och ibland, som i detta fall, bygglov för  
att få installera projektorn. Ljudet behöver vara bra och starkt för att göra 
verket rättvisa. I detta fall lämpade sig området särskilt bra eftersom inga 
boende kunde störas. 

Visningen i området visar på att det finns en hel del som kan förenklas 
genom att sådant som till exempel eltillförsel i offentliga rum tänks in från 
början. Att rutiner för sådant som bygglov för projektor under denna typ av 
projekt kan behöva ses över och anpassas till nya sätt att använda 
stadsrummet.



  

De stadsrum vi delar rymmer 
berättelser vi delar och en praktik 
som kan få dem att träda fram  
är genom överlagringar på stadens 
ytor. Genom rörliga bilder på 
fasader läggs yta till yta, berättelse 
till berättelse.



Analytiskt förhållningssätt
I idén om områdesutveckling ryms utveckling från något, något som 
fungerat och säkerligen för några varit betydelsefullt, till något annat. Det 
ligger i utvecklandet att saker riskerar trängas undan. I fallet med Hagalund 
så tar sig detta uttryck genom att de ungdomsverksamheter som pilotstudien 
skulle lyfta fram, inom snar framtid behöver flytta någon annanstans.  
I samtalen med personer kopplade till verksamheterna underströks bety-
delsen av att få ”ligga lite vid sidan av”, att de unga personer som söker sig 
till en ungdomsverksamhet tenderar att vilja undvika alltför tillrättalagd 
miljö. Att få befinna sig på en plats som inte är helt transparent för vuxen-
världen är många gånger en av dess viktigaste funktion. 

Reflektionen om behovet av att få verka på en plats ”lite vid sidan av”  
leder tankarna till balansakten som alla omdaningar innebär. Delar av en 
omvandlingsprocess går snabbt andra delar långsamt. Det är viktigt att  
det konkreta och praktiska får gå fort men det analytiska, att undersöka 
projektet från flera olika perspektiv, måste få ta tid: att ställa ytterligare 
frågor längs vägen, att ta in erfarenheter, kritiska perspektiv och lärdomar 
under processen: att förstå vad en plats betyder för olika människor, vad en 
förändring innebär ur ett medborgarperspektiv. Om det skett en förskjut-
ning från ett industriområde till arbetsplatsområdet, vad kommer sedan?

8 Dagmar Brunow, ”Mobile cinema as an archive in motion: A Wall is a Screen and urban memories” i NECSUS, juli 10 2018.  
 https://necsus-ejms.org/mobile-cinema-as-an-archive-in-motion-a-wall-is-a-screen-and-urban-memories/ 

9 Dagmar Brunow, under ”Conclusion”.

De stadsrum vi delar rymmer berättelser vi delar och en praktik som kan få 
dem att träda fram är genom överlagringar på stadens ytor. Genom rörliga 
bilder på fasader läggs yta till yta, berättelse till berättelse. När Dagmar 
Brunow skriver om initiativet A Wall is a Screen, AWIAS, och om hur filmen 
i takt med att den på bredare front prövar en konstnärlig strategi såsom 
platsspecificitet för filmvisningar i det offentliga rummet adderar lager av 
delade historier och minnen till stadsbilden.8

AWIAS creates a palimpsest of city spaces, layered through different 
temporalities, but also carves out spaces of accessible cultural practice 
within privatised city spaces. It repurposes commercialised urban spaces 
for a non-commercial endeavour. AWIAS points at gentrification proces-
ses in areas of urban reconstruction by projecting film images that bring 
back the past, triggering memories connected to buildings and the 
surrounding areas. In performing acts of memory on the surfaces of the 
city, the members of AWIAS act as archivists, memory workers, historians, 
sociologists, architecture and design critics, flaneurs, urbanists, and 
cultural theorists.9



I sin artikel anlägger Brunow ett på en gång entusiastiskt och kritiskt 
perspektiv. Samtidigt som hon talar om vad projektioner på fasader kan ge 
till stadens invånare så pekar hon på stadsrummets utmaningar ifråga om 
dess kommersiella approach. Brunow understryker behovet av att försöka 
begränsa de kommersiella utrymmen i relation till verken. 

Stadsrummets allt fler privatiserade ytor och det kommersialiserade urbana 
rummet konkurrerar ut och försvårar för andra berättelser att nå fram.  
Att skapa utrymme för berättelser om livssituationer, berättelser som 
berättas av andra anledningar än för att sälja är viktigt för att skapa  
känslor av tillhörighet och meningsfullhet. För det krävs berättelser om, 
för och av invånarna. 

Vilka former detta ska ta är inte givet, men att undersöka staden utifrån 
delade berättelser och lager av minnen är intressanta uppslag för framtida 
visioner. Här finns inga enkla lösningar utan det handlar om medvetenhet 
och att pröva idéer utifrån många perspektiv. Återigen – det krävs förståelse  
för platsen och vad den konnoterar och det krävs kunskap om hur kontexten  
färgar verk.10 

Seminariet Stadens ytor var ett initiativ för kunskapsutbyte i dessa frågor, 
hur filmer och rörliga bilder, temporära visningar på hus, väggar och fasader 
går in i dialog med stadens invånare. Stadens ytor – de vi delar, kommer att 
utgöra lager som skiftar i betydelse. Hur filmen och de rörliga bilderna tar 
sig in och blandar sig med våra tidigare minnen, våra liv och våra tidigare 
audiovisuella minnen är något som behöver lyftas fram mer.

10 De storskaliga visningar som Smart Kreativ Stad gjort inom projektet visar på flera olika sätt som dessa sker.  
 Läs: Annika Wik, ”Encountering images: Insight into the evaluation process – film and moving images in urban space”, SCB Journal – Migrating Stories, Volume 1, 2017.

11 Annie Dell’Aria, ”Situation Urban Moving Images: Illumination Place”, O Chiado e o Cinema. Do Cinematógrafo ao Videomapping. Artes na Esfera Pública, 2015.

Annie Dell’Aria som närvarade och föreläste på konferensen konkluderar 
sin text ”Situating Urban Moving Images: Illumination Place”: 

Moving images in public places, be they overtly critical or affirmational, 
interact with the many layers of meaning operating at the site of the 
screens and its surroundings.11 

Och vidare:

Moving images in public spaces can actually be used to return us to our 
specific moment in place and time, making them an essential medium for 
any public art that wishes to foster a sense of place or social interaction 
in public spaces.





Dell’Aria bidrar med sin forskning till att ge en historieskrivning av den 
rörliga åskådarens upplevelse. I texter om åskådarens upplevelse står ofta 
författaren på en fenomenologisk grund och inte sällan med hänvisningar 
till filosofen Gilles Deleuze som i Andrea Éva Tóths text: ”The Voyage of  
the Spectators Around Exhibited Moving Pictures”: 

Therefore we can conclude that to assimilate the work the visitor’s 
movement is of primary importance in today’s omnipresent moving 
pictures, since it is the duality of the work’s parameters and the stroll  
of the visitor that creates the mental existence of the work, and permits  
its continual changing, its continual movement.12

Ett annat exempel på den fenomenologiska utgångspunkten är boken 
Imagining the Audience som kom 2012 om hur åskådaren kan vara föreställd 
eller mentalt inkluderad i det konstnärliga och det kuratoriella arbetet.13 
Magdalena Malm som är delredaktör till den boken utvecklar sitt resone-
mang och skriver i förordet till boken Curating Context. Beyond the Gallery 
and into Other Fields som gavs ut 2017om att det är en curatoriell angelä-
genhet att noggrant och varsamt tänka in publiken i det konceptuella 
ramverket och genom hela produktionen.14 

12 Andrea Éva Tóth, ”The Voyage of the Specators Around Exhibited Moving Pictures”, Film in the Post-Media Age, Ágnes Pethö, Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 72.

13 Annika Wik, ”Åskådarpositioner. Här och där” i Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice, Magdalena Malm och Annika Wik (red.), Art and Theory Publishing, 2012, s. 30-73. 

14 Magdalena Malm (red.) i introduktionstexten till Curating Context. Beyond the Gallery and into Other Fields, Public Art Agency Sweden, Art and Theory Publishing, 2017, s. 10.

15 Se vidare paper om Performing Pictures konstnärliga praktik och det spår inom det som kan ses som ett slags utveckling och i viss mån historieskrivning av platsspecifik visning av rörlig bildkonst i stadsrummet:  
 Karin Becker, Geska Brečevič, ”Passing by or Stopping to See. Activating space and spectators with moving image artworks, Cinergie, number 14, 2018.

16 Brunow, s. 5.

”Kaninfågeln” kan ses som en uppmaning till att publiken att rikta blicken 
mot en plats de annars kanske inte skulle stanna upp för att se.15 Som att 
ställa frågan ”Se hit. Vad vill ni drömma om här?”. Brunow skriver utifrån 
skärmar och projicerad konst i staden: ”Finally, it allows audience members 
to look at ’their’ area from a new perspective by having them discover new 
urban spaces or by uncovering hidden stories”.16



17 Boken What Urban Media Art Can Do. Why, when, where & how, innehåller många exempel på detta. Redaktörer Susa Pop, Tanya Toft, Nerea Calvillo, Mark Wright, avedition, 2016.

När konstnärliga händelser studeras i stadsrummet och det görs utrymme 
för receptionsperspektiv kan vi se exempel på hur begrepp från kultur och 
deltagarkultur tar plats i vardagsmiljöer. Det engelska begreppet ”immersion” 
utgör ett exempel på hur ett begrepp som handlar om att försöka beskriva 
en publik upplevelse, en känsla av att låta sig uppslukas av fiktionen, av 
berättelsen som för en stund kommer att omgärda en blir relevant och 
angelägen att prata om i relation till stadsrummet.17 

Pilotstudien balanserar på olika gränslinjer som upplevs olika från olika 
medborgares perspektiv. De ungdomar som går på och de personer som 
driver ungdomsverksamheterna i Hagalund upplever att de befinner sig på 
helt rätt plats, så som den är nu. Smart Kreativ Stad utvecklar den publika 
delen av studien utifrån den plats som finns nu. För fördjupad förståelse av 
den platsen hämtar de in kompetens från dem som kan den här typen av 
områden, gatukonstnärer, graffitikonstnärer och konstnärer som har stor 
vana att arbeta plats- och situationsspecifikt. Verket som arbetet resulterar 
i har samma blandning av temporalitet som gatukonsten, det är å ena sidan 
permanent med sitt motiv på fasaden av en fastighet, å andra sidan är det 
temporärt eftersom området ska byggas om, eller som med gatukonsten, 
den kan när som helst målas över eller ”tvättas bort”. Men målningen skulle 
kunna finns där så länge som området är som det är just nu.  



Förmedling och utbyte av kunskap
Moving Murals Hagalund var en pilotstudie där nyckelorden var lager på 
lager. Själva verket som blev det synliga och publika resultatet hade sin 
grund i lager och överlagringar, allt från programvara till genomförande 
och konstnärlig logik. Men det hade också utformandet av själva pilotstu-
dien: research, samarbeten, arbetssätt, workshop, inblandande och publik, 
konferens, uppföljning och inte minst historia och samtid. 

Pilotstudien innehåller såväl konstnärlig process och konstnärlig gestalt-
ning som ett antal kunskapsutbyten. Att förmedla en sådan omfattande 
process med alla dess delar som Moving Murals Hagalund kan jämföras 
med en stor byggnadskonstruktion där det som är synligt för majoriteten 
eventuellt bara det färdiga huset. Ett problem eller en utmaning för 
verksamma med kulturprojekt som blir tydligt i utvärderingen av ett 
sådant här arbete är hur stor del av det totala arbetet som bara syns ur 
några få människors perspektiv. Det strategiska arbetet, kunskaperna, 
expertisen, samarbeten, research för platskännedom och mycket annat  
kan lätt förbises om fokus bara riktas mot det färdiga verket. 

Moving Murals Hagalund visar att arbeta konstnärligt på stadens ytor kan 
vara ett sätt att lägga till flera berättelser i stadsrummen. Det bjuder in till 
fantasi. Och fantasin är nödvändig för många saker, för att frigöra livschan-
ser, för att föreställa sig vilken typ av stad vi vill ha, för att drömma och för 
att kunna att skapa visioner. 

Film och rörlig bild har en viktig roll att spela i stadsutveckling. Moving 
Murals Hagalund utgör ett exempel på där den konstnärliga processen  
och de färdiga uttrycken, muralen, filmerna rör sig lika mycket åt konst i 
offentliga rum som åt digital mediekonst, filmhistoria och populärkultur 
och dess möjligheter i stadsrummet. De senare av dessa uttryck har ännu 
inte så stort utrymme i studier av kultur i offentligheten. Än så länge är det 
framför allt konst och samtidskonst och arkitektur med alla dess uttryck 
som driver utveckling och forskning om till exempel kulturell hållbarhet.

 Avslutningsvis
Att aktivera, synliggöra och peka på ett underanvänt område just vid 
tidpunkten då området står inför stor förändring innebär en svår avvägning 
för diskrepansen mellan hur resultatet ter sig nu och hur det kommer att  
te sig i backspegeln. Det beror på hur ungdomsverksamheterna som stått  
i fokus för studien kommer att fungera under och efter förändring.  
Detta återstår att se.

Annika Wik, följeforskare Smart Kreativ Stad 
Oktober 2018



  

Film och rörlig bild har en viktig roll att spela 
i stadsutveckling. Moving Murals Hagalund 
utgör ett exempel på där den konstnärliga 
processen och de färdiga uttrycken, muralen, 
filmerna rör sig lika mycket åt konst i 
offentliga rum som åt digital mediekonst, 
filmhistoria och populärkultur och dess 
möjligheter i stadsrummet.
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