Ny roll för filmen
i stadsrummet

Utvärderingsrapport
Pilotstudie #1 Play or Pause
Pilotstudie #2 Pop up Cinema

Utvärderingsrapport

Smart Kreativ Stad är ett EU-projekt som drivs av Film Capital
Stockholm under perioden 2015-2020. Syftet är att undersöka
hur de kreativa näringarna kan ta plats som ett rörligt
laboratorium för stadsutveckling i regionen.

Följeforskare Annika Wik har anlitats av Film Capital Stockholm för att
bistå med lärande utvärdering under hela projekttiden. Det innebär att
hon finns med som diskussionspart under projektutveckling, att hon
bidrar med utifrånperspektiv, utvärderar enskilda insatser, bistår med
dokumentationsarbete och spridning av resultat. Hon föreslår hur resultat
kan implementeras, hur diverse aspekter bör tas i beaktande för det
fortsatta arbetet.

Popup Cinema utlystes under våren 2016.
Med kort ansöknings- och handläggningstid satsade Filmregionen på att snabbt
komma igång med ett synligt och publikt
projekt. Att ha så kort tid från utlysning
till genomförande av projekt är mycket
ovanligt.

Under våren och sommaren följde Annika Wik PILOTSTUDIE #2 POPUP
CINEMA på nära håll. Vid denna tidpunkt genomfördes också PILOTSTUDIE #1 PLAY OR PAUSE som gick ut på att producera en paviljong för
popupbiovisning. Arkitektur-studenter vid KTH Studio 9 fick detta uppdrag
av Filmregionen. Studien initierades i syfte att tillhandahålla ett mobilt och
modulärt rum för visning av film. Tanken var att paviljongen kunde testas
och användas i pilotstudie #2 och att den samtidigt var ett experiment för
att praktiskt pröva alternativa visningsformer också efter studien. Det
mobila visningsrummet var alltså också en del av det större utvecklingsarbetet som pågår under hela projektet Smart Kreativ Stad.
Trots den korta ansökningstiden i pilotstudie #2 kom 31 ansökningar in.
En referensgrupp valde ut 14 projekt av vilka 12 genomfördes. Det var en
noga sammansatt grupp som gjorde sitt urval efter kriterierna:
KONSTNÄRLIG HÖJD, KREATIVITET, GENOMFÖRBARHET och
TILLGÄNGLIGHET/MÅNGFALD.
I ansökningarna fick arrangörerna beskriva sina filmvisningar och förtydliga
sina behov. De fick ange om de önskade använda popupbiopaviljongen,
vilken teknisk utrustning de ville låna eller annat stöd de behövde och
vilken budget som krävdes.

Filmregionen bistod med stöd till arrangörerna. Tanken var att stödet skulle
vara tillräckligt stort för att visningarna skulle kunna genomföras av allt
från amatörer till mycket erfarna arrangörer. Oavsett tidigare erfarenhet
fick alla arrangörer en mycket tydlig checklista över vad de behövde tänka
på. Därmed fick de information om med hur de söker tillstånd för visning,
hur det fungerar med elförsörjning, försäkringar osv. De som önskade fick
också coachning av personalen på Filmregionen.
En annan förberedande och underlättande åtgärd Filmregionen bidrog med
var att de hade löst rättighetslicenser för filmtitlar. Att söka rättigheter är
annars mycket tids- och resurskrävande.
Ett dokumentationsteam anlitades från Xenter Botkyrka. Gabriel Berg
utsågs till dokumentationsansvarig. Han och följeforskaren träffade teamet
innan projektet drog igång för att gå igenom hur arbetet med dokumentationen skulle gå till. Teamet fick frågeunderlag, instruktioner om vad som
var centralt att dokumentera och det säkerställdes att gruppen var medveten om etiska aspekter av att filma publika evenemang.
Pilotstudie #2 var ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. De fanns
med under planering, de ingick i urvalsgruppen, stod för delar av marknadsföringen, bidrog till utvärderingsarbetet samt till spridningen efter
projektavslut.

Pilotstudiens syfte och mål
Popup-studiens syfte var att pröva hur film kan fungera i det offentliga
rummet. Utifrån popup som metod skulle det arrangeras filmvisningar på
olika platser i staden för dess medborgare. Visningarna skulle utvärderas
enskilt och tillsammans för att studera effekter utifrån de övergripande
projektmålen.
Målen för det övergripande projektet är att undersöka hur filmvisning i
offentliga rum kan främja och bidra till stadsutveckling – hur ett innovativt
och högkvalitativt kulturklimat kan bidra till att göra en region mer
attraktiv att bo, arbeta i och besöka.
Vidare har projektet en tvärsektoriell målsättning; att visa på innovativa
lösningar för samverkan mellan KKN och andra områden, såsom små och
medelstora företag, intresseföreningar och olika typer av verksamheter i
regionen. Det är också en målsättning att projektet på sikt ska kunna bidra
till att synen på film, distribution och filmvisningsformer successivt kan
komma att förändras.

Utvärderingsmetod
Utvärderingen av pilotstudie #2 Popup Cinema bygger i huvudsak på
observation på plats. Följeforskaren hade planerat att genomföra intervjuer
på plats, men det visade sig snabbt störa mer än det gav, särskilt med tanke
på att ett dokumentationsteam samtidigt genomförde intervjuer till sina
filmdokumentationer. Istället för många intervjuer fördes några stillsamma
och fördjupande samtal i samband med visningarna.
Dokumentationsteamet filmade, fotograferade, tog ljud och intervjuade
centrala aktörer och publik. Från varje visning sammanställde de sedan en
film på cirka en minut. Syftet med filmerna var att förmedla hur visningen
gick till och gestalta hur stämningen var under varje visning. Även filmerna
utgör underlag för utvärderingen.

Utöver observation, samtal och dokumentation gjordes ett uppföljande
arbete med enkäter till arrangörerna. Samtliga arrangörer har fyllt i en
utvärdering som uppmanade till såväl deskriptiva som analytiska svar.
Utvärderingarna sammanställdes och utgjorde efter analys sedan underlag
för innehållet i det utvärderingsmöte som arrangerades för alla inblandade i
slutet av sommaren. Tillsammans ägnades en eftermiddag åt att presentera
projekten, utbyta erfarenheter, reflektera, diskutera och analysera popupbio
som visningsform.

De enskilda slutsatser som dragits under processens gång fördes så vidare
till den gemensamma utvärderingen och till gemensamma slutsatser.
Tillsammans bidrog gruppen av arrangörer till en större bild av hela
satsningen. Denna kunde i och med mötet spridas till samtliga inblandade.
Under observationerna vid varje visning kom ett antal nyckelord att
framträda. Dessa specificeras efter varje kortfattad beskrivning av genomförda popupbiovisningar nedan, och de ingår sedan i utvärderingens
efterföljande analysdel.

Genomförda visningar
De beskrivningar av genomförda visningar som följer bygger på följeforskarens egna observationer samt på arrangörernas skriftliga utvärderingar.

Målen för det övergripande projektet
är att undersöka hur filmvisning i
offentliga rum kan främja och bidra
till stadsutveckling – att ett innovativt
och högkvalitativt kulturklimat kan
bidra till att göra en region mer
attraktiv att bo, arbeta i och besöka.

22 JUNI

JORDBRO
POPUPBIO
HURTIGS TORG

Kulturorganisationen Lakeside i Haninge ordnade
popupbio på torget i centrala Jordbro. Arrangören fick
arbeta hårt för att ta emot och montera popupbiopaviljongen. Med allt riggat och fixat fick programmet
senareläggas något för att det var för ljust vid utsatt
starttid. Det verkade inte påverka stämningen det
minsta. Tvärtom så präglades kvällen av feststämning.

Boende från Jordbro och närliggande områden, många familjer, kom till
torget för att det hände något intressant. Det är den första filmvisningen på
platsen. Torget var dekorerat till en blandning mellan en festivalplats och
ett vardagsrum. Arrangörernas strävan efter att skapa ett ”vardagsrum där
alla kan känna sig delaktiga” var mycket lyckad. De uppskattade besökarantalet till cirka 50 personer. Såhär lät det när arrangören återgav respons
från publiken:

Ja, många sa att det var fin stämning. En mamma sa att det var
kul att vara där med sina barn. En ung kille sa att det var en grym
idé att man har något att göra sent på kvällen, och kunna njuta av
mat och film. Han sa också att han gillade alla filmer och att det
var speciellt att se en gammal stumfilm då han inte brukar titta på
såna filmer. En ung tjej sa att det är jättebra att det görs sånt här
så att människor samlas och får en känsla av gemenskap. En äldre
kvinna sa att det är kul att ta del av en sån här fest och att det var
kul att se så många av hennes grannar samlade, och att hon hade
tipsat många av sina vänner och grannar om visningen.

Arrangören lagade och bjöd på mat på plats, och bidrog på allehanda sätt
till en generös och trevlig stämning. Ingen lokal näringsidkare var inblandad
i arrangemanget.

Under kvällen bjöds också på musikframträdande och sist på kvällen
stumfilm med livemusik spelad av lokala musiker. Observation på plats
och samtalen i Jordbro påminner om hur viktig den lokala förankringen
kan vara för att engagera och framstå som trovärdig.

Under kvällen visades filmer av lokala filmskapare: Mbo Momos Mahamud
film För alla som gått bort och Sebastian Lagerkvists Jag har din rygg, med
skådespelaren David Nzinga. Flera samtal ägde rum, bland annat med
skådespelare Ella Sophie Sandberg och Sharmake Mase Mahamud. De
lokala kulturskaparna, från Jordbro och Haninge, applåderades flitigt och
det var tydligt hur uppskattat det var att både arrangör och de som skapat
innehållet kom från närområdet. Att synliggöra det egna, visa egna produktioner, visa innehåll som man kan relatera till, framkallade till känslor av
social tillhörighet.

Aktivering av plats
Aktivering av det lokala
Platsspecificitet
Social samhörighet
Inkludering
Generationsöverskridande

23–24 JUNI

LAPPIS NORTHERN NIGHTS
LAPPKÄRRSBERGETS AMFITEATER

Under två kvällar, över midsommar, visades Beasts of the
Southern Wild och Wild Tales i Lappkärrsbergets amfiteater. Evenemanget riktade sig till boende i närliggande
studentområdet Lappis. Arrangören Simon Revilla hade
för avsikt att erbjuda två magiska filmkvällar som utbytesstudenter kunde ta med sig som ett sista minne från
Sverige. Att förlägga visningarna till midsommar bidrog
till inkludering för dem som sannolikt inte har traditioner
bundna till högtiden.

Arrangören hade vissa svårigheter att montera paviljongen, och ännu större
problem med ljudet. Det visade sig i efterhand att det hade varit ett fel på
den tekniska utrusningen. Även om det tog lite tid så löstes det på bästa
sätt och fantastiskt nog så stannade i stort sätt alla som kommit.
En stor del av upplevelse låg i den vackra inramningen. Naturen på platsen
bidrog på flera sätt till helhetsupplevelsen – avskildheten, naturljud,
himlens färger, fåglar som flög förbi samtidigt som det på duken handlade
om en naturkatastrof. Amfiteatern ligger väldigt avskilt, eller som någon
säger i dokumentationsfilmen ”nästan som på ett hemligt ställe”. Det var
rätt utmanande att hitta dit för vissa, detta trots att arrangören försökt
skylta så gott han kunde.
Majoriteten av publiken kom från studentområdet Lappis. De var färre än
väntat, men de 50-tal som kom, återkom även dag två. Då kompletterades
kvällens filmvisning med en stumfilmsvisning med livemusik till – och
därefter spontandans.

Aktivering av plats
A
 ktivering av
specifik målgrupp
Publiken kom i grupper, de flesta med matsäckar som dukades upp. Under
båda kvällarna fixades mat och dricka av arrangören. Ingen annan näringsidkare fanns på platsen, som är ett stort fält i naturområdet Stora Skuggan.
Stämningen var avslappnad och trivsam.

Social samhörighet
Inkludering
Platsspecificitet
( filmval som förhöjdes av naturinramningen).

1 JULI

FILMKVÄLL PÅ
SKEPPET HAVHELD
GALÄRVARVSPARKEN

Filmvisningen på träskeppet Havhelds röda segel bjöd
på den isländska filmen Djupet från 2012. Publiken var
inbjuden att sitta på kajen, inta medhavd picknick eller
köpa popcorn och dryck av arrangören.
Det var en varm och solig kväll. Ljuset gjorde att visningen fick skjutas upp
något. Himlen bidrog med ett eget ljusspel. I takt med att solen gick ned
färgades himlen rosa-orange. När filmen så småningom gick igång var det
till en början fortfarande lite för ljust för filmen var oturligt nog väldigt
mörk. Detta till trots ledde film- och platsval till några spännande korsbefruktningar. Det omgivande vattnet, Vasaskeppet och andra båtar runt
omkring, gungningen i bryggan, ett fyrverkeri som passande nog fyrades av
medan huvudpersonen i filmen flöt omkring i kolsvart, iskallt hav och
saknade nödraketer.

Flera i publiken kom från Östermalm och hade läst om evenemanget i
lokaltidningen. Marshaller och skyltar visade vägen till bryggan. Det var en
mindre publik (41 personer) än arrangören hoppats på, eller brukar ha på
andra kulturevenemang de arrangerar.
Inga andra näringsidkare var inblandade, möjligen skulle man kunna säga
att den mest intressanta samarbetsparten här var staden och dess vatten.
Närheten till vattnet och båtlivet mitt i centrala Stockholm bidrog på ett
fint sätt till helhetsupplevelsen.

Aktivering av plats
A
 ktivering av
Stockholms vatten
Social samhörighet
Generationsöverskridande
Platsspecificitet
( filmval som förhöjdes av natur/vatteninramningen).

5 JULI

BIO PÅ ÖN
– LILLA ESSINGEN
MOVING PICTURES
UNDER BRON TILL ESSINGELEDEN

Idén bakom ”Bio på ön” var att arrangera en kulturhändelse på en plats där det i vanliga fall inte sker
kulturella aktiviteter. Trots sin innerstadsplacering sker
här ingenting kulturellt som engagerar människor som
bor här, eller som lockar människor från andra stadsdelar
hit. Det är helt enkelt en plats där människor bor och
sedan åker någon annanstans för att uppleva kultur.
Intresset visade sig stort. 300 personer tog sig ut på ön
för att se klassikern Thelma och Louise på ett brofäste
under Essingeleden.
Filmvisningen fick skjuts av valet av plats med alla vägar och trafikleder
runtom. Filmen är en road movie där protagonisterna flyr från sina vardagsliv,
hamnar i trubbel och sedan jagas på vägarna genom amerikanska landskap.
Under visningen satt publiken på den stillsamma ön vid sidan av stadens brus
och hörde trafikljud och till och med sirener genom filmens ljud.
Arrangören kulturföreningen Chakapanga sålde popcorn, de hade anlitat
kaffeförsäljare, talat med lokala handlare och fått spons på läsk från en
restauratör. Platsen hade de ramat in med lyktor, musik och andra stämningshöjande detaljer. De beskriver själva kvällen: ”Det var så otroligt fin

stämning! Många kom med picknick och flera hade med sig barn i barnvagn. Även många hade med egna stolar och ett par hade till och med tagit
med sig varsin rottingfåtölj.” Invånare på ön kom fram till arrangören efter
filmvisningen och uttryckte glädje över att ”det händer något på lilla
Essingen”. En av arrangörerna föremedlar att de fick många peppande
kommentarer och mycket beröm för initiativet, och säger: ”Jag som själv bor
på Lilla Essingen har ju längtat efter mer kultur där och nu har jag verkligen
fått det bekräftat att andra också gör det.”
Två artiklar i lokalpressen bidrog till publiken strömmade till. Den soliga
sommarkvällen säkerligen också, även om den också ställde till så att det
var svårt att komma igång med filmvisningen eftersom solen låg på
visningsytan senare än väntat.
Arrangören la, enligt enkäten, ner mer tid och resurser på evenemanget
(att hyra utrustning, köpa loss filmrättigheter, hyra maskinist) än de hade
räknat med, trots att de är erfarna arrangörer.

Aktivering av plats
Aktivering av det lokala
Social samhörighet
Inkludering
Generationsöverskridande
Platsspecificitet
Samverkan med lokala näringsidkare

15–16 JULI

CUL DE MARETOPIA
GRÖNDALSVIKEN

Cul de Maretopia var en minifilmfestival i Gröndalsviken
arrangerad av den flytande konstplattformen Maretopia,
i samarbete med säsongscaféet Cul du Sac. Tillsammans
riktade de sig till boende i området samt till konstfilmsintresserade. Under två fina sommarkvällar bjöd man in
till filmvisningar och samkväm.

En filmduk var riggad på en av konstnärer och arkitekter utformad flotte/
plattform och publiken satt på en annan flytande del. De kunde komma och
gå som de önskade, fika, ta det lugnt, se på film och performance.
Arrangören berättar om publiken att ”Det var alla möjliga åldrar. Många
med lokal förankring men också utifrån. De flesta verkade ha hört om
arrangemanget via sociala medier”. 40 personer såg två filmvisningar per
kväll plus en loopad konstfilm.
Viken och vattnet hade en central roll, både för ögat och för den fysiska
upplevelsen. I och med att publiken satt så de kunde känna av vågrörelserna
och att duken också följde vattnets rörelse tillfördes ytterligare en dimension
till det flytande som gick som en tråd genom hela evenemanget.

Aktivering av plats

Samarbetet var i första hand med caféet Cul de Sac, men det uppstod också
flera möten och mycket samverkan med aktörer i viken: Gröndals båtklubb,
båtägare, allehanda sjösällskap. Arrangören upplevde det väldigt positivt att
komma så nära alla som rörde sig i området och fick mycket fin återkoppling
på sitt initiativ. Det var intressant att se att innehållet i denna filmfestival rörde
sig åt konstfilm framför bredare spelfilm och att responsen var så positiv.

Social samhörighet

Aktivering av det lokala
Samverkan med lokala näringsidkare
Inkludering
Aktivering av filmkultur
Aktivering av Stockholms vatten.

19–21 JULI

MIN GRANNE
BREDÄNG

Arrangören Hanna Gordon Tornesjö är konstnär
uppvuxen i Bredäng. Hon hade länge drömt om att få
projicera konstvideo på fasader utan fönster i Bredäng
och Skärholmen.
Hon har lokal förankring genom att hon är uppvuxen och bosatt i området.
Hon beskriver sin föreställning om publikens upplevelse som ”Boende och
andra passerande får ta del av konst på en annars outnyttjad yta. Resultatet
innebar att betraktare och besökare samtalar, med mig och varandra.. de
samtalar om temat på videon som visades, att videon bara ’fanns där’ en
dag […]” Videon hon refererar till heter Skäris e skit, är gjord av henne själv,
och är producerad i, och handlar om, området. I filmen åker en liten kundvagn bland invånare och stora kundvagnar. Den förrymda vagnen väcker
tankar som: Varför är den så liten? Hur är det att vara en så liten vagn på
dessa platser? Vilka historier skulle den kunna berätta om området? Vem
lyssnar? Så småningom ger sig den lilla vagnen ut på en resa. Ser världen.

Träffar andra vagnar. Och barn – för genom filmen är det barnen som
uppmärksammar kundvagnen. Ser den. Leker med den. För andra framstår
den som osynlig.
Visningarna som pågick i två dagar och nätter sågs av förbipasserande.
Arrangören uppskattar att det var drygt 200 som såg verket. För att kunna
installera verket samarbetade arrangören med bland annat Skärholmens
bibliotek som lät henne montera projektorn i ett av deras fönster.

Aktivering av plats
Aktivering av det lokala
Platsspecificitet

23 JULI

FOR REST ART
HAGAPARKEN

Arrangören Isak Mozard ansökte om att få göra en popupvisning i en park på kvällen och natten. Hagaslätten i Hagaparken blev till slut platsen för händelsen. Arrangören hade
talat med caféägaren om att ha öppet men sedan kommit
fram till att för att få den stämning han eftersträvade så
skulle det fungera bättre om platsen var helt nedsläckt.

Weiss på tunna plexiglasskärmar som nästan såg ut att sväva fritt i luften.
De noggrant utplacerade skärmarna kom att bilda ett visningsrum av
behagligt och mycket ovanligt slag.
Parken som plats signalerar ofta till oss stadsbor ett ställe vi bör undvika
när det är mörkt. Här prövade arrangören vad som händer om man går
emot den tanken. På en plats som avfolkas på natten, i den mörka parken,
undersökte han vilken typ av atmosfär som kan uppstå genom publik
filmvisning, dessutom för en konstform som oftast ses på konsthallar i
ljusa och neutrala rum.
Besökaren kunde slå sig ner på filtar framför verken. Inramningen bjöd in
till att stanna länge framför varje film. Av visningsformen uppstod det
fickor av tid och rum framför verken. Ljudet var skarpt och fokuserat och
varje seendeakt blev ovanligt ostörd.
Marknadsföringen var minimal och tyvärr fick endast ett femtontal
människor ta del av visningen. Utifrån studien bidrar projektet dock både till
att utforska gränserna för visningsmöjligheter för rörlig bild i gränslandet
mellan konst och film och för att utforska skog och parker som stadsrum.

Projektet var mycket av ett tekniskt och konstnärligt experiment.
Arrangören har ägnat mycket tid åt att undersöka vad som händer när
videokonst visas i skogsmiljö eller som här i en blandning mellan skog och
park. Sent på kvällen, när mörkret lagt sig, startade projektorerna för att
visa fyra videoverk av Tova Mozard, Isak Sundström, Chto Delat och Peter

Aktivering av plats
Aktivering av filmkultur
Platsspecificitet

24 JULI

QUERELLE
PATRICIA

Distributionsbolaget Nonstop Entertainment var ett av
de distributionsbolag som ingick avtal med Filmregionen
om att tillhandahålla filmer med popupbiolicens. Bland
titlarna ingick filmklassikern Querelle. Filmen som är ett
viktigt bidrag till queerfilmshistorien kom att visas på
skeppet Patricia precis innan Prideveckan. Patricia har
varje söndag de senaste 20 åren förvandlas till en
flytande gayklubb. Filmen visades under däck där miljön
blev till en spegling av filmens miljö, vilken också lyftes
fram av arrangören.
Filmens kulissestetik förstärktes av båtens egen estetik och miljön runt
båten bidrog på ett utomordentligt vis till stämningen. Efter visningens slut
kunde publiken från däck betrakta den skarpt gula solen, på väg ned, likt en
ikonisk bild ur filmen. Fjärden låg stilla och vattnet glittrade.
Drygt 70 personer kom för att se filmen. Under visningen delades popcorn
ut och publiken kunde handla i baren. En kostymtävling hade lysts ut via
sociala medier. Många kom i sjömanskläder och stämningen var fin.
Arrangören om stämningen ”Publiken verkade känna sig väldigt involverad,
de som fick pris var väldigt glada. Det blev en väldigt bra inramning nere på
dansgolvet och jag tror att visningskvalitén vara nära en biografupplevelse.”
Arrangemanget var ett samarbete med Patricia som arrangören beskriver
som mycket väl fungerande: ”De tog emot oss med öppna armar”.

A
 ktivering av filmkultur
Aktivering av specifik målgrupp
(queer och allierade)

Platsspecificitet
Social samvaro
Aktivering av Stockholms vatten

Inkludering

25 JULI

WAITING FOR B
LÅNGHOLMENS AMFITEATER

Kvällen innan världsartisten Beyoncés konsert i
Stockholm ordnade Cinema Queer en visning av filmen
Waiting for B, en dokumentär om fans i Sao Paolo som
köar i två månader för att komma först in på konserten.
Arrangören hade ramat in amfiteatern med kulörta
lyktor och discoljus och skyltat så att publiken skulle
hitta dit. Det var riggat för film och fest med musik, och
det fanns Beyoncé-masker till alla som önskade.
Publiken strömmade in och amfiteater fylldes snabbt.
600 personer kom för att se filmen, och sedan dansa
vidare hela natten till Beyoncés musik och videor.
Teatern ligger avskilt på Långholmen och har så gott som ingen kommersiell
verksamhet, så inga andra näringsidkare var inblandade. Däremot var det
ett utmärkt val av plats. Det blev verkligen en hyllningsfest i väntan på
”The Queen”. Publiken var förväntansfull och partysugen. Det skrattades
gott under filmen och stämningen höjdes gradvis på ett spännande sätt.
Sommarkvällen gjorde sitt till, den var varm och härlig.

Återkopplingen från publiken var tydlig för Cinema Queer:

Vi fick otroligt mycket positiv feedback från besökare som både
uppskattade temat i filmen och att platsen vi valt var häftig.
Många kände inte till amfiteatern sedan tidigare och var glad att
de hittat dit. Att vi kopplade filmen till en danceoke var också
mycket uppskattat.

De använde sin egen utrustning och hade med sig egen tekniker. De hade
också sin egen fotograf och ville inte låta sin publik filmas av någon annan,
detta eftersom de värnar sin publiks integritet. De använde sina redan
upparbetade nätverk, plus några specifika för att nå ut till just denna
publik; sociala medier, facebookgrupper, redan upparbetad publik och
Prides program var deras kanaler för att nå ut till så stor publik.
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28 JULI

STOCKHOLMSFRESTELSER
DJURGÅRDEN

Arrangören Clara Gustavsson ansökte om att visa ett
kortfilmsprogram i popuppaviljonen placerad på
Djurgården. Programmet bestod av skildringar av
Stockholm och svensk nöjes/turist/semesterhistoria
(1896-1965) för att på så sätt återkoppla till Djurgårdens
filmiska historia som var den första plats i Sverige där
”lefvande bilder” spelades in 1896, och som i och med
Allmänna konst- och industrutställningen 1897 även var
plats för en av landets första biografer. Programmet var
curerat utifrån utbudet i Filmarkivet.se av Clara
Gustavsson.

Arrangören Clara Gustavsson var tidsenligt klädd och kan sitt material och
dess kontext. Hon engagerade sig och pratade med besökare, spred sin
kunskap och sin entusiasm. Det spelades också livemusik till filmerna med
jämna mellanrum. Annat ljud som trängde in i paviljongen och förhöjde
den platsspecifika aspekten var ljudet från spårvagnar som passerade förbi.
Arrangören samtalade och samverkade med Djurgårdsförvaltningen och
andra lokala aktörer.

Popupbiopaviljongen ställdes upp nedanför Nordiska Museet där Stockholmare
och turister passerar i strida strömmar. Besökare till alla Djurgårdens stora
attraktioner gick förbi paviljongen precis när de gått över Djurgårdsbron på
väg ut och/eller när de var på väg tillbaka. Enligt arrangörens källa passerar
cirka 3000 personer bron varje timme under högsäsong.
Det var en strålande sommardag och människor kom och gick och var
nyfikna. Många stannade till och undrade vad som finns i paviljongen.
De ställde många frågor om filmerna och fick kunniga svar. Vissa stannade
för att se alla de fina historiska filmerna som arrangören omsorgsfullt valt
ut Filmarkivet.se för att de har starka kopplingar till Djurgården. Många
verkade uppskatta initiativet och flera kände igen programpunkter och
skrattade igenkännande.
Omedelbart infann sig en känsla av att det var synd att paviljongen bara
fanns på plats en dag här. Detta evenemang hade lika gärna kunnat pågå
en längre tid, kanske en hel säsong.
Urvalet av film var intressant och gav historisk dynamik åt platsen.
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12 AUGUSTI

UTOMHUSBIO I FISKSÄTRA
FISKSÄTRA

Idén om att visa utomhusbio i Fisksätra kom upp i
projektet Ungt inflytande sommaren 2014. Föreningen
Fisksätra museum ägnar sig sedan lång tid tillbaka åt
ungdomsprojekt och lokal samverkan och förankring.
Tre tjejer från Fisksätra tog initiativet. Tillsammans med
fem andra ungdomar fick ungdomarna tre veckors
avlönat sommarjobb av kommunen. Personalen på
museet hjälpte dem planera, förbereda, marknadsföra
och genomföra filmvisningen.
De uppmuntrades att göra affischer, arbeta med marknadsföring, teknik,
välja film, initiera möten och etablera samverkan med: den lokala hyresgästföreningen, Fisksätra Folkets Hus, Fisksätravärdarna, Nattvandrarna,
PRO, Muslimska föreningen, Akademiska skolan. De hyrde också filmduk
från Flimmer i Norrköping.
Det var en kväll som präglades av stolthet. Tillsammans med museet
lyckades ungdomarna forma en kväll där hela Fisksätras befolkning bjöds
in, inom vilken det tydligen finns 126 språk representerade. Hela 450
personer kom till visningen.
Familjer bänkade sig tidigt framför duken. Det fanns fika för en billig peng.
Ungdomarna valde att visa filmen Bekas. Filmens inledning blev en fin
pendang till evenemanget då den börjar med att ett gäng barn i filmen
ropar att alla ska skynda sig för det är filmvisning på gång – Superman!
Filmen har en härlig gul ton som satte stämning på kvällen. Trots lite duggregn stannade den stora publiken och det kändes i luften att majoriteten
levde sig in i den känsloladdade filmen full av både allvar och hjärta.

Tre personer har citerats av arrangörerna i utvärderingen och tillsammans
ger deras röster en fin bild av kvällen: Först en spontan kommentar ur
publiken: ”Vilken fantastisk film och vilken fantastisk kväll!” Sedan ett
konstaterande från en av Hyresgästföreningens volontärer: ”Det här var så
bra i så många lager.” Och slutligen arrangörens beskrivning av en reaktion:

En av de lokala imamerna sa att han skulle ta upp visningen i
nästa predikan. ’De som inte var där missade verkligen något’,
sa han. Han tyckte det var fantastiskt att människor med så olika
bakgrund, trosuppfattningar och politiska identiteter ’gjorde något
tillsammans’, tittade på film i Braxenparken tillsammans.
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26 AUGUSTI

ORGANISERING
OCH ENSAMHET
BRÄNNKYRKAGATAN

Syftet var att visa filmer på temat ”ensamhet och kollektiv kamp i nyliberalismens tidevarv”. Kring detta ville man skapa ett inbjudande och tillgängligt
rum där samtal skulle få fritt spelrum.
Filmerna som visades var Maggie vaknar på balkongen av Ester Martin
Bergsmark och Ni ska se att jag har rätt av Saga Gärde.

Arrangören MDEMC hade sökt medel för att genomföra
en cykelbio, men det fungerade inte som de ville. Tiden
blev för knapp och istället gjorde de en helt annan typ av
visning. Under temat ”organisering och ensamhet”
gjorde de en utomhusvisning på en bakgård tillsammans
med filmskaparna till filmerna som visades, och med
dokumentärfilmsklubben Doc Lounge Stockholm.

Arrangören bjöd på sojakorv, chips och nötter och gården hölls öppen hela
kvällen. En person, Magnus Lunell, hade fått i uppdrag att gå runt och
engagera publiken i samtal om ”fackligt arbete, kollektiv kamp och hur
fackföreningsrörelsen är under attack”.
Projektor och duk lånades av Doc Lounge Stockholm, ljudanläggning från
teknikbanken.
Långt fler än väntat kom till innergården för att se film. Arrangören hade
förväntat sig 80, men det kom hela 250 personer. Responsen de fick handlade
om att ”många var upprymda över den varma, inbjudande stämningen,
gästfriheten och den fina innergården. Och att det var ett fantastiskt koncept
att visa film så öppet, under bar himmel, men ändå på en innergård med så
bra akustik och rumslig stämning.”
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Sammanställning av erfarenheter
från popupbiovisningarna

Att teknikbanken uppskattades rådde det dock inga som helst tvivel om,
tillgången till teknik liksom till support uppskattades mycket av samtliga
arrangörer.

Produktionen av paviljongen från pilotstudie # 1 var på ett plan mycket
lyckad. Paviljongen bidrog enligt arrangörerna med synlighet på ett positivt
sätt, och det blev i och med den tydligt att det hände något särskilt på denna
plats. Däremot var paviljongen konstruerad för att vara stabil och hållbar
vilket inte nödvändigtvis var de viktigaste parametrarna för sammanhanget.
Istället för att främja det temporära och mobila blev paviljongen onödigt
arbetsam att hantera. Samtliga som använde den fick slita hårt för att
montera den på plats, och lade faktiskt ner mer tid på montering än på
visning. Sannolikt hade studenterna på KTH förbisett det tillfälliga i
popupbions logik. Arrangörerna föreslår enklare lösningar till tillfälliga
visningar. En konstruktion som den framtagna paviljongen skulle, menar
arrangörerna, passa i sammanhang där den skulle finnas på en plats över
längre tid.
Arrangörerna framförde också åsikter om storlek på duk och kraft i högtalare och projektor, att när det handlar om filmvisningar som är så pass olika
behövs det eventuellt olika typer av teknisk utrustning (större/mindre duk,
projektorer av olika kaliber etc). Ett konkret förslag som kom fram gällande
teknik var också att införskaffa en generator.

Det arbete som Filmregionen hade lagt ner på stöd var uppskattat.
Underlagen som fanns för stöd i frågor kring, elhantering, tekniksupport,
rättigheter, försäkringar etc var enligt arrangörerna mycket bra. Checklistan
med tips och råd var tydlig och klar.

Valet från Filmregionens sida, att satsa
på många olika arrangemang, var av allt
att döma ett bra beslut. Inte minst ur
utvärderingssynpunkt var det mycket
värdefullt. Urvalet gav en palett av
visningsformer, idéer och visioner, att
ta med in i utvärderingen, och det hade
inte varit möjligt om det endast hade
genomförts ett par större arrangemang.

Med inspiration från bland annat Dogwoof i London initierade
Filmregionen som del av pilotstudien en popupbiolicens för att underlätta
för arrangörer att skapa tillfälliga biovisningar, utan att behöva registrera
en biograf hos Statens Biografbyrå, eller redovisa publiksiffror. Som en del
av pilotstudien tog Filmregionen därför fram ett förslag på popupbiolicens,
och förhandlade med Nonstop Entertainment, Folkets Bio, NjutaFilms,
Studio S och Triart som tillgängliggjorde mer än 325 filmtitlar med popupbiolicens. Idén bygger på en ”flat rate” baserad på uppskattat antal besökare.
Att Filmregionen hade löst rättighetslicenser genom den så kallade popupbiolicensen förenklade arbetet för flera av arrangörerna avsevärt. I vanliga fall,
när dessa inte finns, är detta både svårt och resurskrävande.

Rättighetsfrågan är viktig att tänka vidare kring när det handlar om att
erbjuda möjligheter till mindre aktörer att skapa arrangemang som dessa.
Något som uppskattades mycket var den korta handläggningstiden.
Arrangörerna kunde gå från idé till handling på mycket kort tid.
Valet från Filmregionens sida, att satsa på många olika arrangemang, var av
allt att döma ett bra beslut. Inte minst ur utvärderingssynpunkt var det
mycket värdefullt. Urvalet gav en palett av visningsformer, idéer och
visioner, att ta med in i utvärderingen, och det hade inte varit möjligt om
det endast hade genomförts ett par större arrangemang.
Referensgruppen var väl sammansatt med många olika kompetensområden.
Underlaget med målbeskrivning och bakgrund, liksom bedömningskriterier,
var mycket väl genomarbetat.
Arrangörerna la ner varierande tid och resurser på kommunikation och
marknadsföring. I några fall kritiskt lite, i andra imponerande effektivt.
Insatsen stod i de allra flesta fall i direkt paritet till publikens storlek.
Filmregionen tillhandahöll affischer. Dessa var uppskattade men det fanns
synpunkter om att formatet var problematiskt för att flera av arrangörerna
hade svårt att få sätta upp så stora affischer. Filmregionen bistod också
med andra typer av marknadsföring, i pressen och på webben i första hand.
Projektet hade också synliggjorts av Filmregionen redan i april när det hölls

ett stort seminarium där företrädare från ett stort antal för projektet
relevanta branscher deltog. Det gjordes även flera pressreleaser innan
projektets start och projektet uppmärksammades i flera medier, såsom ett
helsidesuppslag i Dagens Nyheter. Under projektets gång presenterades en
ny hemsida och där lades dokumentationsfilmerna upp efterhand som de
blev klara. Sociala medier har varit en av de viktigaste marknadsföringskanalerna. Lokalpress har också varit betydelsefull för flera av
arrangemangen.
Samtliga arrangörer är väldigt nöjda över sitt val av plats.
Majoriteten av arrangörer var nöjda med sitt val av film. De fanns dock de
som, om det var ännu lättare att införskaffa filmvisningsrättigheter, skulle
ha gjort några andra filmval.
Något som flera arrangörer missbedömde var hur länge det är ljust på
sommarkvällar i Sverige. Mörkret kommer sent i juni och juli. Detta ledde till
att många av visningarna fick senareläggas. Publikens tålamod prövades vid
flera tillfällen, men intressant nog var det väldigt få som valde att lämna
platserna. En bidragande orsak kan ha varit vädret som var osedvanligt fint
under den aktuella perioden.
Den publika tillströmningen varierade, men på det stora hela var det
samlade besökarantalet långt över förväntan.
Mångfalden av projekt visar på många publika aspekter som går utöver
antalet besökare. Den sociala samvaron, inkluderingen, den lokala förankringen, aktiveringen av särskilda publikgrupper visar på parametrar som

måste tas i beaktande när man ser till resultat av kulturhändelser.
Filmregionen hade uppmanat till samverkan och detta genomfördes i
varierande omfattning, från ingen alls till i något fall väldigt omfattande.
Spridningen av resultat sker löpande eftersom projektet Smart Kreativ Stad
inte är avslutat. Filmregionens webb är den mest självklara kanalen för detta.
Där uppdateras löpande nyheter från projektet. Samtliga filmer från popupbiovisningarna finns här, och inom kort en övergripande film som summerar hela satsningen. En dialog pågår med samarbetsparten Kulturhuset
Stadsteatern om att visa den övergripande dokumentationsfilmen på några
av deras många skärmar i huset. Det pågår också ett utvecklingsarbete kring
internationell spridning. Syftet är att sprida de positiva reslutat som studien
visat gällande stadsutveckling genom filmvisning i offentliga rum.
New Europe är ett exempel och en av de kanaler som Filmregionen för
närvarande kontaktar för att få till internationell spridning.

Sammanställning av
analys och resultat
Utifrån observationer, samtal, dokumentationsarbetet och enkäter visar studien på följande
resultat och nyckelord:

Aktivering av plats
Med staden som fond (i första hand Stockholm
och Nacka i detta delprojekt) aktiverades ett
stort antal spännande platser i och kring staden,
platser som vanligtvis inte alls associeras med
filmvisning eller kulturella händelser.

Aktivering av det lokala
I majoriteten av projekten aktiverades det
lokala, både själva platsen, men också de boende
och flera lokala aktörer. Platsen lyftes fram, fick
stå i centrum och det uppstod spontanitet,
stolthet och stort utrymme för social samvaro
och inkludering.

Platsspecifikt
Arrangörerna arbetade utifrån en plats och
valde film/filmer som samspelade med platsen.
På så vis adderades en ny dimension till mötet
mellan film och stad. Filmen fick en ny inramning och ett nytt sammanhang.

Aktivering av filmkultur
Mångfalden av filmval gav oväntad spridning av
många olika typer av film. Det visades mainstreamfilm, konst- och experimentfilm, filmer
från olika genrer, filmer från olika produktionsländer (på olika språk) och det visades både
historisk och samtida film.
Film i det offentliga rummet tycks inte ”skrämmande” eller svår för publik att närma sig som
till exempel samtidskonst har en tendens att
göra. Tvärtom verkar film lämpa sig mycket väl
för att visas i det offentliga rummet just tack
vare att den anses vara utgöra en lättillgänglig
konstform (detta även om flera av filmerna
skulle gå under beteckningen smal film och
konstfilm).

Aktivering av Stockholms vatten
Att Stockholms vatten kom att utgöra en så
central aspekt av så många visningar var
överraskande. Vatten förhöjde atmosfären på
många av filmvisningarna. Arrangörerna visar i
studien att de har en väldigt god känsla för var
Stockholmare trivs att spendera sommarkvällar.
Närheten till vatten verkar vara något betydelsefullt och attraktivt.

Aktivering av olika besökargrupper
De många visningsformerna, variationen av
platser och filmval tilltalade många olika
besökargrupper, allt från turister som flanerade
till nischad publik, människor från platsen
liksom publik som rest för att ta sig till visningen. Turister fick en spontan inblick i svensk
filmkultur, båtintresserade tittade på film i
marin miljö, boenden i olika områden träffades
på sätt som de inte brukar träffas på, HBTQpubliken bjöds in till filmvisning i säkra miljöer
med filmer som träffade rätt, flanörer och
sommarfirare kunde kombinera en picknickkväll med en filmvisning, familjer kunde samlas
och se samma film i en tillåtande miljö utan att
det behövde kosta något, konstpublik kunde se
konstfilm på oväntade platser, människor med
olika bakgrund, i olika åldrar, kunde mötas i
sammanhang som bjöd in till social samvaro.

Social samvaro
De flesta av arrangörerna bjuder in till en
helhetsupplevelse där den sociala samvaron är
lika central som filmvisningen. Publiken upplever stämningen som tillåtande, att det går att
småprata under filmen, att det händer saker
före och efter som bjuder in till samtal.

Inkludering
Att bli inbjuden till evenemang, kanske särskilt i
sitt närområde, upplevs positivt och inkluderande. Att det dessutom erbjuds en aktivitet på
en plats där man som besökare inte behöver
konsumera framkom som mycket välkommet.
Film på bio förknippas med höga biljettpriser.
Genom gratis filmvisningar – på sommaren
– när många längtar efter att något ska hända i
den egna stadsdelen, upplevs inkluderande och
generöst. Ett roligt sätt att umgås.

Generationsöverskridande
Framför allt de visningar som ägt rum i bostadsområden har resulterat i publikgrupper med
väldigt stor spridning i åldrar och tillhörigheter.

Samverkan
Popupbio lämpar sig väl för samverkan med
framför allt småföretagare i närområdet.
Samarbeten med till exempel caféer och
restauranger visade sig fungera mycket bra.
Minst lika bra eller viktigt var det att få till
samarbeten med lokala intresseföreningar och
aktörer på respektive plats. Fler samarbeten
hade sannolikt kunnat förverkligas om det hade
funnits mer tid mellan beviljat stöd och
genomförande.

Aktiviteternas resultat i relation till projektets mål
Aktivering kom att bli utvärderingens viktigaste begrepp. Popup som form
frammanade aktivering av såväl plats som mänsklig interaktion. I och med
arrangörernas val av platser aktiverades stadens olika rum på intressanta
och lärorika sätt. Staden kom att utgöra en så fantastisk fond till alla
popupbiovisningar.
Det finns en lekfullhet och en inkluderande aspekt i popupbiokonceptet
som tycks vara väldigt tilltalande för publiken. Utifrån förhållandevis enkla
arrangemang bidrar formen till att människor med olika bakgrund kan
mötas och känna sig inkluderade. Förankringen i staden och det enkla
sättet att tillgodogöra sig filmen gör att projektet kan sägas rikta sig till alla
tänkbara medborgare. Ekonomi, bakgrund, språk, tillhörighet spelade
mindre roll. Filmen tillgängliggörs på ett helt annat sätt än på biograf.
Aktiveringen av platser, gärna med lokal förankring, och den lättsamma
interaktionen som popupbiokonceptet visat sig inkludera, talar för att det
som en visningsform bland flera alternativa offentliga filmvisningsformer
skulle kunna bidra till att göra aktuell region mer attraktiv att bo, arbeta i
och besöka.

Att rörlig bild i stadsrummet bara är i sin linda kan vi konstatera. Flera stora
arrangörer har bedrivit filmvisning utomhus eller platsspecifikt under
många år, men att låta mindre etablerade arrangörer göra det på oväntade
platser utan någon stor apparat i ryggen har varit intressant. Beslutet att
satsa på många visningar istället för få visade sig också väldigt lyckat.
Arrangörernas val av visningsformer bidrog till en palett av visningsformer.
Deras analyser som ledde fram till popupbiovisningsförslagen visade sig
fungera utmärkt som underlag för utvärdering och lärande.
De många olika arbetsmetoder som kommer ur den samlade bilden av
popupbiovisningarna, med så många sätt att tänka kring samverkan och
helhetsupplevelser, visar att popupbio och andra alternativa offentliga
filmvisningsformer kan fungera gynnsamt utifrån projektets tvärsektoriella
målsättning. Med mer planeringstid hade förutsättningarna för än mer
samverkan med lokala aktörer, företag, intresseföreningar och andra typer
av verksamheter varit ännu bättre. Studien visar att popupbio kan leda till
ett ökat utbyte mellan KKN och andra områden i regionen.
Pilotstudien har visat att det är givande att utveckla nya visningsformer.
Att det har gått att få publik till så många olika typer av arrangemang och
filmvisningar visar att arrangörer inte alls behöver begränsa sig till mainstream-film. Här tycks det finnas ett format som är gynnsamt för många
typer av filmkulturer.

Förhoppningsvis kan detta visa och
övertyga filmbransch, aktörer inom
biografsfären, distributörer och filmpublik
om hur många intressanta visningsformer
som finns att utveckla i syfte att sprida
och tillgängliggöra alla sorters filmkultur
till regionens alla medborgare.

Genom dokumentation och följeforskning av pilotstudien kan resultaten
spridas, generera nya initiativ och på sikt, längre fram i projektet, kan
resultaten förhoppningsvis bidra till att synen på såväl film, distribution
och filmvisningsformer successivt kan komma att förändras.
Pilotstudien #2 Popup Cinema är avslutad och Filmregionen kommer inte
att driva just popupbio vidare inom ramen för Smart Kreativ Stad.
En målsättning har från början varit att, om pilotstudien visar goda resultat,
få en aktör tillräckligt intresserad för att driva popup som en permanent
verksamhet. Samarbetsparten i pilotstudien, Kulturhuset Stadsteatern, är
mycket nöjda med resultaten och intresserade av att få till lösningar som
kan skapa goda förutsättningar för att möjliggöra filmvisningar av detta
slag. Stockholm stad har redan nu skrivit in ”popup” i sitt stöd för att
utveckla nya visningsformer för film.
Processen att undersöka hur det kreativa näringarna kan ta plats som ett
rörligt laboratorium för stadsutveckling tas nu vidare, resultaten implementeras i pågående och planerade pilotstudier inom ramen för Smart
Kreativ Stad, och parallellt med detta, som en effekt av att låta kulturaktörer göra publika evenemang inom ramen för projektet, tar också
arrangörerna som deltagit i studien sina erfarenheter vidare till nya
spännande sammanhang.
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Smart Kreativ Stad är ett EU-projekt med fokus på rörlig bild, digital media,
innovation och stadsutveckling i Stockholms- regionen. Projektet drivs av
Film Capital Stockholm i samarbete med medlemmar och partner inom ett
brett spektrum av branscher.
Film Capital Stockholm är huvudstadsregionens filmfond
– en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella
näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild.

